
ABSTRAK 

Muhammad Zaenal (1158020214): “Pengaruh Penilaian Prestasi kerja dan 

Senioritas terhadap Promosi Jabatan Studi Pada Pegawai Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat”. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dugaan masalah yang terdapat pada 

kegiatan promosi jabatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Provinsi Jawa Barat, dimana kegiatan promosi jabatan tersebut 

mempengaruhi jumlah pejabat yang menempati posisi jabatan struktural di dinas 

pada tahun 2018. Dimana pegawai yang masa kerjanya tergolong baru banyak yang 

menempati posisi jabatan struktural dari pada pegawai yang masa kerjanya 

tergolong lebih lama.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel penilaian prestasi 

kerja, senioritas, promosi jabatan terdapat pengaruh pada pegawai Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Penilaian Prestasi Kerja (X1) 

dari Hasibuan (2009) dengan dimensi Kesetian, Prestasi Kerja, Kejujuran, 

Kedisiplinan, Kerjasama, dan Tanggung Jawab. Teori Senioritas (X2) dari 

Wahyudi (2002) dengan dimensi Senior dari segi Usia, Senior dari segi Wewenang, 

dan Senior dari segi Masa Kerja. Dan teori Promosi Jabatan (Y) dari Hasibuan 

(2009) dengan dimensi Disiplin, Prestasi Kerja, Kerjasama, Loyalitas, 

Kepemimpinan, dan Pendidikan.  

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian deskriptif 

dengan pendekatan Kuantitatif. Data yang dikumpulkan melalui penyebaran angket 

dengan teknik pengambilan sampel probability sampling. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua pegawai dinas yang berjumlah 130 orang. Dengan 

rumus Slovin menghasilkan sampel sebanyak 56 orang. Variabel bebas (Variable 

Independent) yakni Penilaian Prestasi Kerja dan Senioritas serta variabel terikat 

(Variable Dependent) yakni Promosi Jabatan. Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji korelasi, analisis regresi linier 

berganda, pengujian hipotesis meliputi uji t, uji F, dan uji determinasi dengan 

menggunakan program statistik perangkat lunak SPSS Versi 23.  

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Penilaian Prestasi Kerja (X1) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Promosi Jabatan (Y). Senioritas (X2) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Promosi Jabatan (Y). Serta Penilaian 

Prestasi Kerja (X1) dan Senioritas (X2) secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Promosi Jabatan (Y). Variabel bebas penelitian ini mempunyai 

tingkat kepengaruhan terhadap varibel terikat sebesar 57.5% dengan katagori 

tingkat hubungan “tinggi” sedangkan sisanya 42.5% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak masuk dalam penelitian. 
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