
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Sumber da ya m anusia merupakan s umber d aya t erpenting yang di miliki 

oleh s atu or ganisasi de ngan m endaya gunakan s umber-sumber yang d imiliki 

dalam di ri i ndividunya seperti pe ngetahuan, k eahlian, da n k emampuan. Tanpa 

keikutsertaan m anusia t entu t ujuan o rganisasi t idak ak an t ercapai. S ebagaimana 

yang di kemukakan H andoko ( 2008:11) ba hwa s umber da ya t erpenting s atu 

organisasi a dalah s umber da ya m anusia, o rang-orang yang m emberikan tenaga, 

bakat, kreativitas dan usaha mereka kepada organisasi. Tanpa orang yang cakap, 

organisasi dan manajemen akan gagal mencapai tujuannya. 

Tetapi s aat i ni yang h arus di hadapi ol eh s etiap or ganisasi buka n l agi 

keinginan untuk melakukan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia 

yang dimilikinya melainkan berapa besar investasi yang harus dibuat. Ini berarti 

bahwa untuk menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun tuntutan masa depan, 

pengembangan sumber daya manusia merupakan keharusan mutlak. 

Pengembangan s umber daya m anusia a dalah c ara yang di gunakan unt uk 

memperbaiki k inerja k aryawan. D alam s uatu or ganisasi ha l yang pa ling pe nting 

dalam ke langsungan hi dup or ganisasi adalah k aryawan. Kinerja k aryawan yang 

baik a kan m endukung ke majuan or ganisasi namun t idak s emua k aryawan 

mempunyai k inerja yang ba ik ol eh ka rena i tu di lakukannya pe ngembangan 
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sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. 

Setiap organisasi bukan saja mengharapkan pegawai yang mampu, cakap 

dan te rampil te tapi yang te rpenting me reka m au b ekerja giat d an b erkeinginan 

untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Oleh karena itu sumber daya manusia 

penting d alam or ganisasi unt uk m encapai t ujuan yang t elah di tetapkan ka rena 

manusia merupakan elemen dasar yang menggerakkan dan melaksanakan seluruh 

aktivitas organisasi. 

Manusia s elalu b erperan ak tif d an d ominan d alam s etiap k egiatan 

organisasi ka rena m anusia m enjadi pe rencana, p elaku da n pe nentu t erwujudnya 

tujuan or ganisasi ( Hasibuan, 2003:101). P eryataan tersebut d apat d isimpulkan 

bahwa b agaimana s ebaiknya o rganisasi, l engkapnya s arana d an f asilitas k erja, 

semua i tu t idak ak an b erarti apa-apa bagi organisasi apabila t idak ad a yang 

mengatur, m enjalankan, dan m emeliharanya. M elalui p emanfaatan s umber d aya 

manusia secara optimal;, maka diharapkan akan dapat meningkatkan prestasi kerja 

pegawai maupun organisasi. 

Seseorang yang m ulai b ekerja s etelah p enempatan d alam s atu o rganisasi 

dan akan t erus b ekerja untuk o rganisasi t ersebut s elama m asih ak tif h ingga ia 

memasuki us ia p ensiun. B erarti ia  in gin m eniti k arier d alam o rganisasi itu , 

sehingga d alam k ehidupannya k ariernya i a s elalu m enanyakan berbagai 

pertanyaan yang menyangkut karier dan prospek perkembangannya di masa depan 
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karena de ngan pe rkembangan ka riernya s ebagai pe gawai be rkembang pul a 

organisasi tersebut. 

Tidak ja rang k inerja k aryawan me ngalami f luktuasi. K ondisi s eperti it u 

disebabkan mungkin terlalu lamanya seseorang bekerja di satu macam pekerjaan 

saja. K ondisi s eperti i tu, da pat m engakibatkan ke bosanan da n k ejenuhan di  

kalangan p ara p ekerja ( karyawan). U ntuk m engurangi a tau m enghilangkan 

kejenuhan dan kebosanan para karyawan dalam pekerjaan, sering perusahaan atau 

instansi, misalnya dengan melakukan rotasi kerja kepada karyawan. Rotasi kerja 

ini dapat dilakukan oleh perusahaan atau instansi secara teratur dan dengan rotasi 

kerja tersebut dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. 

Rotasi ke rja m erupakan pe rpindahan ka ryawan unt uk m eningkatkan 

keefektifan da n p roduktivitas ka ryawan d alam or ganisasi da n h al i ni a kan 

membantu ka ryawan da lam m empelajari ke ahlian ba ru, m engurangi ke bosanan 

dan menghilangkan ketidakpuasan kerja (Adomi, 2005) 

Biasanya r otasi k erja d ilakukan o leh p erusahaan at au i nstansi d engan 

jangka w aktu t ertentu, m isal t iga bul an s ekali, e nam bul an s ekali, ba hkan 

terkadang tidak jarang juga perusahaan atau instansi melakukannya setahun sekali 

sesuai de ngan ke butuhan or ganisasi t ersebut. S elain unt uk m otivasi da n 

peningkatan ki nerja k aryawan r otasi ke rja m empunyai t ujuan l ain yaitu unt uk 

mengetahui ba tas uku r kemampuan ka ryawan dan d apat berlaku j uga s ebagai 

reward and punishment bagi karyawan. 
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Menjadikan r otasi k erja s ebagai al at t olak u kur k emampuan k aryawan 

adalah s alah s atu c ara yang e fektif u ntuk m engetahui b akat k aryawan d alam 

melakukan pe kerjaan s ehingga pi mpinan da pat m enempatkan k aryawan m ereka 

pada posisi yang tepat untuk menunjang kinerja organisasi. 

Selain r otasi k erja, p erusahaan s ering m elakukan m utasi da n pr omosi. 

Mutasi, a dalah p erpindahan a ntarkantor d an promosi ( dilakukan unt uk k enaikan 

jabatan). Pada es ensinya b ahwa o rang m elakukan p ekerjaan ( bekerja), s elain 

mendapatkan p enghasilan, p enghargaan, j uga da pat m eningkatkan prestasi 

kerjanya, misalnya dengan peningkatan karier. 

Mutasi at au transfer menurut W ahyudi ( 1995) adalah pe rpindahan 

pekerjaan s eseorang dalam s uatu o rganisasi yang me miliki tin gkat le vel yang 

sama da ri pos isi pe rkerjaan s ebelum m engalami pi ndah ke rja. K ompensasi g aji, 

tugas d an t anggung j awab yang b aru u mumnya ad alah s ama s eperti s edia k ala. 

Mutasi a tau r otasi ke rja di lakukan unt uk m enghindari ke jenuhan ka ryawan a tau 

pegawai p ada rutinitas p ekerjaan yang t erkadang m embosankan s erta memiliki 

fungsi t ujuan l ain s upaya s eseorang d apat m enguasai d an m endalami p ekerjaan 

lain di  bi dang yang b erbeda pa da s uatu p erusahaan. T ransfer t erkadang d apat 

dijadikan sebagai tahapan awal atau batu loncatan untuk mendapatkan promosi di 

waktu mendatang. Hakekatnya mutasi adalah bentuk perhatian pimpinan terhadap 

bawahan. D isamping pe rhatian i nternal, upa ya peningkatan pe layanan kepada 

masyarakat adalah bagian terpenting dalam seluruh pergerakan yang terjadi dalam 

lingkup kerja pemerintahan. 
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Promosi jabatan merupakan perkembangan yang positif dari seorang 

pekerja atau pegawai karena tugasnya dinilai baik oleh pejabat yang 

berwenang. Oleh karena itu, pemberian tanggung jawab dan kewenangan yang 

lebih tinggi patut diberikan kepada mereka yang berprestasi. Promosi jabatan 

adalah peningkatan dari seorang tenaga kerja atau pegawai pada suatu bidang 

tugas yang lebih baik, dibanding dengan sebelumnya dari sisi tanggung jawab 

yang lebih besar, prestasi, fasilitas, status yang lebih tinggi, tuntutan 

kecakapan yang lebih tinggi, dan adanya penambahan upah atau gaji serta 

tunjangan lain. Fathoni (2006:112). Promosi adalah perpindahan yang 

memperbesar wewenang dan tanggung jawab karyawan ke jabatan yang lebih 

tinggi di dalam organisasi kewajiban, hak, status dan penghasilannya semakin 

besar. Hasibuan (2002:108). Promosi jabatan merupakan perpindahan dari satu 

jabatan ke jabatan lain yang mempunyai status dan tanggung jawab yang 

lebih tinggi dan biasanya disertai dengan peningkatan gaji/upah lainnya 

(Edwin B. Filipo dalam Hasibuan 2005). 

Instansi p emerintah seperti Kantor P ertanahan adalah s alah s atu co ntoh 

organisasi yang m elakukan r otasi ke rja, m utasi ke rja, da n p romosi ke rja. 

Kegiatan ini dilakukan untuk satu tujuan yaitu job enrichment  namun kegiatan 

ini te rnyata tid ak h anya me nimbulkan d ampak p ositif  te tapi ju ga  

menimbulkan dampak negatif pada instansi pemerintahan ini. Fenomena yang 

terjadi pada instansi pemerintahan ini tidak hanya terjadi di kantor pusat yang 

terletak d i kota saja t etapi j uga t erjadi d i k antor cab ang yang tersebar d i 

kabupaten s eluruh d aerah di  Indonesia s alah s atunya ad alah yang t erletak d i 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH ROTASI KERJA, MUTASI KERJA, DAN 
PROMOSI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI 
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

YUDISTIRA KURNIAWAN



Kabupaten M alang. D ampak ne gatif yang da ri di lakukannya r otasi kerja, 

mutasi kerja, dan promosi kerja terhadap kinerja karyawan salah satunya adalah 

karyawan menjadi tidak disiplin dalam mengerjakan tugasnya, karyawan tidak 

dapat m encapai t arget kerja yang t elah d itugaskan, d an k aryawan k urang 

mematuhi peraturan. Kejadian ini d isebabkan karena pada saat rotasi, mutasi, 

promosi banyak k aryawan yang merasa t idak cocok dengan l ingkungan kerja 

yang baru dan job desk  baru yang ditugaskan. 

Job enrichment adalah pendekatan desain pekerjaan yang secara langsung 

menerapkan t eori ka rakteristik pe kerjaan unt uk m embuat pe kerjaan l ebih 

menarik d an m eningkatkan m otivasi k aryawan. P engayaan p ekerjaan 

menempatkan t ugas khu sus be rsama s ehingga s atu or ang be rtanggung jawab 

untuk m emproduksi pr oduk s ecara ke seluruhan a tau s eluruh l ayanan. J ob 

Enrichment m emberikan ke sempatan ka ryawan l ebih, ot onomi da n u mpan 

balik, j uga m emberi m ereka t anggung j awab l ebih yang m emerlukan 

pengambilan keputusan, seperti pendjadwalan kerja, menentukan metode kerja 

dan kualitas. Namun , implementasi keberhasilan pengayaan pekerjaan dibatasi 

oleh t eknologi pr oduksi yang t ersedia da n k emampuan ka ryawan ( Luis R . 

Gomez-Mejia, David B. Balkin dan Robert L. Cardy, 2004) 

Berdasarkan u raian d iatas, penelitian i ni be rjudul “Pengaruh Rotasi 

Kerja, Mutasi Kerja, dan Promosi Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.” 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Dari l atar b elakang m asalah yang t elah d iuraikan, t erdapat r umusan 

masalah untuk penilitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah rotasi k erja, mutasi k erja, d an p romosi k erja s ecara p arsial 

berpengaruh t erhadap kinerja ka ryawan di  K antor P ertanahan K abupaten 

Malang? 

2. Diantara v ariabel r otasi kerja, m utasi k erja, d an p romosi k erja m anakah 

yang dominan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh rotasi kerja, mutasi kerja, dan promosi kerja 

secara parsial terhadap kinerja karyawan di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Malang. 

2. Untuk m engetahui v ariabel yang dom inan b erpengaruh t erhadap ki nerja 

karyawan diantara variabel rotasi kerja, mutasi kerja, dan promosi kerja. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Memberikan pengetahuan t ambahan bagi peneliti dalam penerapan t eori-

teori manajemen sumber daya manusia yang selalu berkembang terutama 

pemahaman tentang pengendalian dan pengukuran kinerja karyawan  
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2. Bagi Perusahaan 

Memberikan i nformasi da n m asukan pa da Kantor P ertanahan K abupaten 

Malang terhadap pengendalian dan pengukuran kinerja karyawan. 

3. Bagi ilmu pengetahuan 

Hasil penelitian ini d iharapkan dapat menjadi bahan referensi yang dapat 

dipergunakan s ebagai d asar p enelitian l ebih l anjut d i F akultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Airlangga. 

1.5  Sistematika Penulisan Skripsi 

 Sistematika ini akan disusun dengan urutan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada b ab i ni ak an d ijelaskan t entang l atar b elakang m asalah, 

perumusan m asalah, t ujuan pe nelitian, m anfaat pe nelitian, da n 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada ba b i ni a kan di jelaskan t entang l andasan t eori da n ke rangka 

konsep pe mikiran. D i da lam l andasan t eori a kan di uraikan 

mengenai p engertian rotasi k erja, p engertian mutasi kerja, dan 

penjelasan mengenai promosi kerja. Selanjutnya juga disampaikan 

hubungan antar variabel penelitian serta hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 
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Pada bab ini akan dijelaskan tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian in i, yaitu me liputi p endekatan p enelitian yang 

digunakan, r uang l ingkup pe nelitian, j enis da n s umber da ta yang 

dibutuhkan serta digunakan, prosedur pengumpulan data dan teknik 

analisis. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada b ab i ni b erisi t entang gambaran u mum p erusahaan, 

pembahasan hasil analisa data dalam tiga titik, yaitu teknik analisa 

kuantitatif terjadinya rotasi kerja; mutasi kerja; dan promosi kerja, 

dan penyebab terjadinya hal tersebut. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab i ni be risi t entang k esimpulan da ri pe nelitian yang 

dilakukan dan saran yang diberikan untuk pemahaman rotasi kerja, 

mutasi ke rja, da n p romosi ke rja di K antor P ertanahan K abupaten 

Malang dan cara pemanfaatannya. 
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