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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen penting untuk 

mencapai  keberhasilan dari misi dan visi sebuah organisasi. Strategisnya peran 

SDM menyebabkan setiap organisasi, baik swasta maupun pemerintahan 

berupaya meningkatkan kualitas SDM nya agar memiliki profesionalitas dan 

prestasi kerja yang baik. Beberapa kebijakan, khususnya di instansi pemerintah di 

Indonesia yang terkait dengan peningkatan kompetensi, disiplin kerja, dan 

pengalaman kerja para karyawannya, termasuk yang dilaksanakan oleh PT. 

Dasaplast melalui program pengembangan karir karyawan.  

Pesatnya kemajuan teknologi yang diikuti oleh perkembangan zaman yang 

begitu cepat membawa banyak berpengaruh ke segala bidang tanpa terkecuali 

termasuk di dalamnya pada dunia industri yang mengalami perkembangan yang 

begitu sangat pesat. Namun, faktor manusia tidak dapat dikesampingkan 

dikarenakan sumber daya manusia (SDM) mempunyai peranan yang penting 

untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan sehingga peranan manusia 

tidak bisa diabaikan begitu saja. Melalui potensi yang dimiliki oleh manusia, 

perusahaan dapat mencapai kesuksesan yang dituju (Suwati, 2018).  

Sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai faktor penentu keberhasilan 

sebuah perusahaan. Bagi perusahaan berkembang, persoalan yang sering dihadapi 

adalah rendahnya kualitas SDM. Hal itu yang menjadi penghalang bagi sebuah 

perusahaan yang berada pada iklim persaingan yang begitu kompetitif. Persoalan 
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ini semakin rumit dirasakan sehubungan dengan masuknya kemajuan teknologi 

yang memungkinkan terjadinya otomatisasi hampir di semua bidang kehidupan 

dimana hal ini akan mengubah pola hidup dan interaksi manusia (Tjandrawina, 

2016).  

Pengelolaan SDM tidak lepas dari faktor karyawan yang diharapkan dapat 

berkontribusi sebaik mungkin demi mencapai tujuan perusahaan. Demi 

tercapainya tujuan tersebut maka karyawan harus bekerja lebih baik dan optimal 

agar dapat mendapatkan promosi jabatan (Smith and Weckelly dalam As’ad, 

2018). Melihat pentingnya karyawan dalam sebuah perusahaan, maka karyawan 

diperlukan perhatian lebih serius terhadap tugas yang dikerjakan. Dalam 

meningkatkan prestasi kerja karyawan, banyak hal yang dapat dilakukan serta 

berbagai macam strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan sehingga dapat 

mencapai tujuan perusahaan tersebut sesuai dengan perencanaan. Agar strategi 

peningkatan prestasi kerja tersebut berhasil maka perusahaan perlu mengetahui 

sasaran prestasi kerja.  

Berdasarkan berbagai macam penelitian terdahulu, terdapat beberapa hasil 

penelitian yang berbeda sehingga dari penelitian ini berangkat dari perbedaan 

tersebut, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Riyadi (2016), dimana hasil 

penelitiannya berupa kompensasi tidak berpengaruh positif dan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap prestasi kerja; penelitian yang dilakukan oleh Abdillah dan 

Wadji (2016), dimana hasil penelitiannya mengemukakan bahwa stres kerja 

berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja 

karyawan; dan penelitian yang dilakukan oleh Jayusman dan Khotimah (2017), 
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hasil penelitiannya berupa kesempatan promosi jabatan berpengaruh negatif dan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja karyawan.  

Solusi untuk menghadapi kompetisi persaingan dunia usaha yang semakin 

ketat, perusahaan diminta untuk melakukan optimalisasi berbagai aspek sumber 

daya perusahaan yang dimilikinya baik dari segi modal, mesin, sarana kerja, 

metode kerja, bahan baku, pemasaran ataupun SDMnya. Tidak sedikit jumlah 

para ilmuwan yang menilai faktor produksi sebuah perusahaan memiliki peranan 

yang sama penting keberadaannya. Faktor SDM harus diperhatikan dalam 

melaksanakan fungsi perusahaan karena dalam meraih keuntungan dan menjaga 

eksistensi, perusahaan wajib melakukan peningkatan kualitas pelayanan 

disamping menjaga konsistensi dalam proses produksinya.  

PT Dasaplast Nusantara sebagai Pabrik Karung (PK) Pecangaan. Memiliki 

basis produksi di Jepara, Jawa Tengah, perusahaan lebih dari 35 tahun 

pengalaman dalam memproduksi karung goni untuk kemasan gula dan beras. 

Seiring dengan meningkatnya permintaan dari karung plastik dan pengembangan 

pasar di industri plastik, manajemen mengambil keputusan strategis untuk 

mengganggu pada bisnis plastik melalui kemitraan dengan perusahaan swasta 

yang memproduksi anti-slip karung plastik. 

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X (Persero) meresmikan operasional PT 

Dasaplast Nusantara (DASAPLAST) yang memproduksi karung plastik. 

Pendirian anak perusahaan kedua ini adalah hasil program restrukturisasi di tubuh 

PTPN X (Persero) dengan menggandeng PT Surya Satria Sembada. Produksi 

perdana PT DASAPLAST diwujudkan dengan mengekspor karung plastik ke 
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Malaysia yang dilepas Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto di 

Jepara, Jawa Tengah, pekan silam. Pabrik PT DASAPLAST berdiri di atas lahan 

bekas pabrik karung goni seluas 7,4 hektare di Pecangaan, Jepara. Peralatan 

berteknologi tinggi diharapkan menunjang kapasitas terpasang karung plastik 

sebanyak 45 sampai 50 juta lembar per tahun. Sementara waring atau jaring yang 

dijual di pasar lokal produksinya bisa mencapai 7,5 meter. 

Permasalahan yang muncul ketika salah dalam mengelola SDM adalah 

penurunan prestasi kerja karyawan. Oleh sebab itu, pengelolaan SDM yang baik 

harus terus ditingkatkan guna menghasilkan prestasi kerja perusahaan yang efektif 

efisien. Hal ini merupakan point keberhasilan bagi perusahaan yang sangat 

berpengaruh kepada integeritas, prestasi kerja efektif efisien, transparansi para 

karyawannya. Karenanya, salah satu cara yang bisa diambil oleh sebuah 

perusahaan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengupayakan adanya 

kepuasan kerja para karyawannya sebagai motivasi atas totalitas dalam berkerja 

yang dapat menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Dengan kata lain, 

prestasi kerja soerang karyawan terus meningkat seiring tercapainya sebuah 

kepuasan dalam bekerja.  

Menurut Nitisemito (2011: 31) Ketika seorang karyawan merasakan 

kepuasan dalam melaksanakan pekerjaannya, sedikitnya secara psikologis akan 

mengerahkan seluruh usahanya semaksimal mungkin serta mengeluarkan 

kemampuannya secara maksimal dalam menyelesaikan tanggung jawabnya 

dengan penuh totalitas. Setiap bentuk organisasi maupun perusahaan baik itu 

swasta maupun pemerintahan akan fokus pada orientasi pengembangan dalam 
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jangka panjang yakni meningkatkan pendapatam usaha yang sekaligus 

berpengaruh pada kesejahteraan para karyawannya yang terus meningkat. Hal 

tersebut adalah salah satu indikator pencapaian pada tingkatan GCG (good 

corporate governance) sebuah perusahaan. Namun dalam pelaksanaannya masih 

banyak kendala yang dihadapi, diantaranya disebabkan oleh faktor ketidakpuasan 

karyawan dalam bekerja. Hal tersebut memiliki efek berkelanjutan pada prestasi 

kerja secara individu atau prestasi kerja perusahaan secara menyeluruh.  

Menurut Sutrisno (2011: 18) perusahaaan sangat dipengaruhi oleh prestasi 

kerja para karyawannya, yang bilamana prestasi kerjanya rendah maka 

terhambatlah pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Kepuasan dalam bekerja bisa 

sangat mempengaruhi prestasi kerja para karyawan, disebabkan kepuasan kerja 

mempunyai peranan penting dalam mengembangkan usaha perusahaan untuk 

peningkatan efisiensi dan efektivitas karyawan. Karyawan cenderung akan 

meningkatkan prestasi kerjanya baik dari ukuran kuantitas dan kualitas apabila 

kepuasan karyawan terpenuhi. Tekanan dalam pekerjaan membuat para pimpinan 

melakukan segala cara agar dapat memenuhi harapan yang telah ditargetkan oleh 

perusahaan. pimpinan bertindak secara “tegas” dalam mengambil keputusan. Para 

bawahan menilai sikap tersebut tentunya dengan persepsi yang berbeda. Dengan 

banyaknya persepsi yang muncul akan sikap pimpinan tersebut memiliki efek 

pada prestasi kerja karyawannya. Tentunya prestasi kerja karyawan meningkat 

lebih efektif jika pimpinan dapat bertindak secara tegas dan menjadikan 

karyawannya menjadi lebih aktif dalam pekerjaannya. Namun akan berbanding 

terbalik hasilnya jika seorang pimpinan dalam memimpin perusahaan secara 
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diktator, kurang peduli terhadap bawahannya dan bertindak sesuai keinginannya. 

Sikap pimpinan seperti ini akan sangat berpengaruh pada prestasi kerja 

karyawannya. prestasi kerja menjadi tidak efektif, lebih cenderung individualis 

dalam lingkungan kerjanya yang mengakibatkan dampak negatif pada tercapainya 

target perusahaan dan kepuasan kerja karyawan yang bersangkutan. Lingkungan 

pekerjaan yang kurang kondisif disebabkan kepemimpinan yang kurang berpihak 

terhadap bawahan dan perusahaan yang dipimpinnya akan mengakibatkan 

penurunan pada prestasi kerja karyawan tersebut dan tentu berdampak dalam 

pencapaian perolehan target yang baik secara individual maupun secara umum 

target perusahaan tersebut.  

Manurut Hasibuan (2012: 23) kepemimpinan bisa disebut sebuah cara 

seseorang pimpinan (leader) dalam mengerahkan, mendorong dan mengelola 

unsur yang dimiliki perusahaan secara keseluruhan untuk mewujudkan tujuan 

perusahaan sehingga menciptakan prestasi kerja para karyawan yang maksimal. 

Dengan meningkatnya prestasi kerja karyawan, itu artinya pencapaian hasil kerja 

karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan yang dipimpinnya. Untuk meraih 

tujuan tersebut, harus diupayakan bagaimana cara seorang pimpinan dapat 

memberikan dorongan semangat dalam bekerja pada tiap karyawannya agar 

sasaran maupun tujuan yang direncanakan dapat tercapai dan target terpenuhi.  

Menurut Robbins dan Judge (2018: 34) kompensasi memberikan ruang 

untuk para karyawan menumbuhkan peluang dan membangun persaingan yang 

ketat untuk memotivasi dalam bekerja yang lebih efisien dan efektif. Hal lainnya 

yang bisa dilakukan oleh pimpinan selain untuk mendapatkan kepuasan dalam 
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bekerja, tentunya diluar dalam hal meningkatkan prestasi kerja para karyawannya 

yakni dengan cara mempromosikan karyawannya yang berprestasi itu sendiri 

Selain itu, pimpinan juga wajib memikirkan apa yang menjadi kesenangan para 

karyawannya salah satunya dengan cara memberi gaji/ upah yang wajar dan 

tunjangan yang layak setiap tahunnya serta mempersilahkan karyawannya untuk 

mengambil jatah cutinya. Dengan memberikan faktor kesenangan tersebut, 

diharapkan kepuasan atau semangat dalam bekerja tersebut lebih meningkat 

sehingga mempengaruh dalam pencapaian target yang telah dibebankan 

perusahaan kepadanya. Dengan demikian, sebagai seorang pemimpin dengan 

ambisi serta tanggung jawab dan disiplin yang menjulang tinggi dalam 

memotivasi karyawannya haruslah mempunyai kecerdasan, kedewasaan, 

keluasaan hubungan sosial dan harus berani mengambil sebuah keputusan agar 

apa yang direncanakan oleh perusahaan dapat direalisasikan. Selain itu, dalam diri 

seorang leader wajib mempunyai jiwa kepemimpinan sehingga dapat memimpin 

para bawahannya untuk menggapai apa yang ingin dicapainya dan ditargetkan.  

Pimpinan dalam mempromosikan karyawannya untuk jabatan yang lebih 

tinggi, perusahaan juga mempunyai pertimbangan penilaian terhadap kompetensi 

yang dimiliki oleh karyawan tersebut yang nantinya dijadikan prasyarat dalam 

mempromosikan karyawannya. Karyawan dipromosikan berdasarkan nilai dari 

masing penilaian kompetensi yang berdasarkan prestasi kerja. Skor penilaian 

dimiliki oleh para karyawan yang diperoleh dari tiap penilaian. Hasil kompetensi 

karyawan berdasarkan prestasi kerja tersebut inilah yang akan mempresentasikan 

kelayakan untuk dipromosikan. Kelayakan dalam perihal dipromosikan masih 



8 
 

 

belum dinilai secara objektif oleh pimpinan. Hal tersebut disebabkan seorang 

karyawan tidak dapat dipromosikan jika penilaian dari pimpinan perusahaan yang 

rendah walaupun nilai dari prestasi kerja nya tinggi, kepangkatannya tinggi dan 

pendidikan juga tinggi. Untuk itu, pimpinan perusahaan berperan penting dalam 

memutuskan karyawan mana yang berhak dipromosikan. Namun, tidak cukup 

hasil perolehan tertinggi saja dalam menentukan karyawan tersebut layak untuk 

dipromosikan namun peranan penting dan sangat berpengaruh besar dalam 

pengambilan keputusan berdasarkan penilaian dari pimpinan untuk menetapkan 

apakah karyawan tersebut layak untuk mendapatkan promosi jabatan. Dapat 

disimpulkan dalam respon umum, karyawan bagian dari hasil sebuah persepsi 

yang berhubungan dengan para karyawannya.  

Menurut Sopiah (2018: 32) prestasi kerja karyawan yang berlandaskan 

kepada kepuasan dalam bekerja akan diraih jika terdapat kesesuaian antara sebuah 

harapan karyawan dengan realita yang ada dan diperolehnya dimana karyawan 

tersebut bekerja. Didalamnya ada sebuah persepsi karyawan perihal rasa aman, 

keadilan, enjoy, gairah, kondisi serta kebanggaan. Sebuah persepsi akan 

lingkungan kerja didalamnya melibatkan interaksi kerja, kondisi dan pengakuan, 

promosi jabatan serta hubungan harmonis dengan pimpinan. Selain itu juga 

terdapat kesesuaian antara keinginan karyawan akan kondisi perusahaan dimana 

karyawan tersebut bekerja diantaranya mengenai pekerjaannya, bakat dan minat 

serta hal penghasilan dan insentif dengan kemampuan yang dimilikinya. 

Menurut Wahjono (2011: 21) suatu organisasi baik pemerintah maupun 

organisasi bisnis dalam menjalankan aktivitas membutuhkan berbagai jenis 
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sumber daya, seperti modal, bahan baku material, mesin dan tenaga kerja (sumber 

daya manusia). Dari berbagai sumber daya tersebut, sumber daya manusia 

menjadi faktor yang paling penting dan sangat menetukan keberhasilan suatu 

organisasi dalam mencapai tujuannya. Tanpa Keberadaan sumber daya manusia 

maka organisasi perusahaan atau organisasi pemerintah tidak akan mampu 

menjalankan fungsinya dengan baik.  Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan 

utama dari manajemen sumber daya manusia menurut Wirawan (2015:21) adalah 

untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai sukses mencapai tujuan 

organisasi melalui orang atau karyawan atau anggota organisasi. Orang yang 

bekerja untuk organisasi merupakan sumber utama kapabilitas efektivitas dan 

efesiensi organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Tabel 1.1 

Data Pencapaian Prestasi Kerja Karyawan Bagian Produksi Tahun 2019 

No Prestasi Kerja Frekuensi Persentase (%) 

1 Memenuhi Target 350 83,33 % 

2 Tidak Memenuhi Target 70 16,67 % 

Total 420 100 % 

Sumber : PT Dasaplast Nusantara Jepara, 2019. 

Target produksi setiap bulan rata – rata 420 ribu lembar karung yang harus 

selesai dan dengan jam kerja 8 jam selama 6 hari kerja hanya dapat menghasilkan 

350 ribu lembar karung siap diedarkan. Prestasi kerja karyawan masih rendah 

mengingat bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, perusahaan harus 

mencapai target produksi 100 % setiap bulannya. 
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Menurut Veithzal (2019: 34) masalah disiplin kerja dalam organisasi  sangat 

penting untuk diperhatikan. Pembinaan disiplin kerja yang tinggi harus dianggap 

sebagai tanggung jawab manajemen yang bersifat tetap dan terus menerus. 

Disiplin kerja yang rendah dapat menimbulkan masalah dalam organisasi dan 

mempunyai dampak jangka panjang yang bisa merugikan organisasi. Berikut ini 

data mengenai disiplin kerja di perusahaan. 

Tabel 1.2 

Data Rekap Ketidakhadiran Karyawan Bagian Produksi Tahun 2019 

Bulan Keterangan Jumlah Karyawan Persentase 

Januari 158 31 20,12 % 

Februari 158 39 25,01 % 

Maret 158 22 14,63 % 

April 158 36 23,17 % 

Mei 158 33 21,34 % 

Juni 158 23 15,24 % 

Juli 158 29 18,90 % 

Agustus 158 44 28,04 % 

September 158 32 20,73 % 

Oktober 158 26 17,07 % 

November 158 27 17,68 % 

Desember 158 34 21,95 % 

Sumber : PT Dasaplast Nusantara Jepara, 2019. 

Tingkat ketidakhadiran karyawan bagian produksi PT Dasaplast Nusantara 

Jepara menggambarkan tentang disiplin kerja yang dimiliki oleh karyawan masih 

rendah. Tabel ini menunjukkan angka yang berflukturasi, tingkat ketidakhadiran 

tertinggi yaitu sebesar 28,04 % terjadi pada bulan Agustus 2019 dan tingkat 

ketidakhadiran terendah terjadi pada bulan Maret 2019 yaitu sebesar 14,63%. 
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Sedangkan tingkat ketidakhadiran yang ditolerir oleh perusahaan terkait adalah < 

2% per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin kerja yang dimiliki oleh 

karyawan PT Dasaplast Nusantara Jepara masih rendah karena apabila disiplin 

kerja karyawan sudah baik atau tinggi maka seharusnya karyawan memiliki 

kesadaran dari diri mereka sendiri bahwa seharusnya mereka hadir untuk bekerja. 

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dilihat bahwa tingkat ketidakhadiran 

karena alpha karyawan sangat tinggi. Tingkat kehadiran karyawan merupakan 

tolak ukur tingkat produktivitas kerja karyawanyang diterapkan pada setiap 

perusahaan termasuk juga PT Dasaplast Nusantara Jepara. Ketidakhadiran 

karyawan karena alpha ini juga sangat mengganggu aktivitas kerja karyawan, 

karena karyawan yang lainnya tidak menerima pendelegasian wewenang tugas 

yang diberikan, hal ini yang membuat pekerjaan tidak dapat selesai tepat waktu.  

Riset gap dari penelitian ini berasal dari beberapa penelitian yang dilakukan 

oleh Pangestuti (2019) menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi 

berpengaruh positif terhadap promosi jabatan. Penelitian dengan hasil yang serupa 

juga dilakukan oleh Silaban (2016) menunjukkan bahwa variabel kompetensi 

berpengaruh positif terhadap promosi jabatan. Sedangkan penelitian dari Suhardi 

(2018) menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara 

kompetensi dengan promosi jabatan melalui prestasi kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Maulana W. (2019) menunjukkan bahwa 

prestasi kerja dalam perusahaan ini dipengaruhi oleh adanya promosi jabatan. 

Penelitian dengan hasil yang serupa juga dilakukan oleh Silaban (2016) 

menunjukkan bahwa variabel disiplin dan pengalaman kerja berpengaruh positif 
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terhadap promosi jabatan. Sedangkan penelitian dari Wahyu M. (2018) 

menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara disiplin 

dan pengalaman kerja dengan promosi jabatan melalui prestasi kerja. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi penelitian 

dengan judul “PENGARUH KOMPETENSI, DISIPLIN KERJA, DAN 

PENGALAMAN KERJA TERHADAP PROMOSI JABATAN DENGAN 

PRESTASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT. 

DASAPLAST JEPARA”. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup permasalahan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut ini. 

2.1. Penelitian mengambil obyek penelitian karyawan bagian produksi PT 

Dasaplast Nusantara Jepara berjumlah 158 orang. 

2.2. Variabel endogen pada penelitian ini adalah promosi jabatan sedangkan 

variabel eksogen pada penelitian ini dibatasi pada kompetensi, disiplin 

kerja, dan pengalaman kerja. Serta prestasi kerja sebagai variabel 

intervening 

2.3. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah penyusunan 

proposal disetujui oleh dosen pembimbing.  

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, disiplin 

kerja, dan pengalaman kerja terhadap promosi jabatan dengan prestasi kerja 

sebagai variabel intervening, serta untuk mengetahui variabel eksogen dimana 
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yang paling berpengaruh terhadap variabel endogen dengan mediasi dari variabel 

intervening. Penelitian ini dilakukan di PT Dasaplast Nusantara Jepara. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Fenomena yang dihadapi oleh PT Dasaplast Nusantara Jepara adalah 

produktivitas kerja karyawan belum dapat dikatakan optimal dalam 

merealisasikan sasaran prestasi kerjanya. Bisa dilihat masih terdapat beberapa 

kegiatan atau standar yang ditetapkan belum dapat dilaksanakan dengan baik 

sesuai dengan perencanaannya. Menurunnya target produksi yang ditetapkan 

perusahaan dan tingkat ketidakhadiran yang tinggi maka penulis ingin meneliti 

bagaimana pengaruh dari beberapa variabel dengan menggunakan variabel 

eksogen kompetensi, disiplin kerja, dan pengalaman kerja. Berdasarkan 

permasalahan yang terjadi, maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :  

3.1. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap promosi jabatan? 

3.2. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap promosi jabatan? 

3.3. Bagaimana pengaruh pengalaman kerja terhadap promosi jabatan? 

3.4. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap prestasi kerja? 

3.5. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja? 

3.6. Bagaimana pengaruh pengalaman kerja terhadap prestasi kerja? 

3.7. Bagaimana pengaruh prestasi kerja terhadap promosi jabatan? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut: 
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4.1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap promosi jabatan. 

4.2. Untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap promosi jabatan. 

4.3. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap promosi jabatan. 

4.4. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap prestasi kerja. 

4.5. Untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja. 

4.6. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap prestasi kerja. 

4.7. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap promosi jabatan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

5.1. Manfaat bagi akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan 

pengetahuan yang berhubungan dengan kompetensi, disiplin kerja, dan 

pengalaman kerja terhadap promosi jabatan dengan prestasi kerja sebagai 

variabel intervening. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu 

memberikan informasi tambahan maupun pembanding bagi peneliti lain 

yang penelitiannya sejenis dengan penelitian ini. 

5.2. Manfaat bagi praktisi 

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi PT 

Dasaplast Nusantara Jepara serta sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan untuk menambah produktivitas kerja karyawan. 
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