
  

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Manajemen 

 

Manajemen adalah koordinasi dan pengawasan kegiatan kerja orang lain 

atau karyawan sehingga kegiatan mereka selesai secara efisien dan efektif. Efisien 

melakukan hal yang benar atau mendapatkan hasil paling banyak dari jumlah 

input terkecil. Efektif melakukan yang benar atau menyelesaikan kegiatan 

sehingga tujuan organisasi tercapai. (Robbins dan Coulter, 2009) 

Manajemen adalah proses bekerja dengan orang dan sumber daya untuk 

mencapai tujuan organisasi. Manajer yang baik melakukan secara efektif dan 

efisien. (Bateman dan Snell, 2007) 

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan 

mengendalikan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan kinerja. 

(Schermerhorn, 2010) 

Dari definisi beberapa ahli tentang Manajemen, menurut penulis 

manajemen adalah proses bekerja dengan orang dan sumber daya untuk mencapai 

tujuan organisasi dan koordinasi dan pengawasan kegiatan kerja orang lain atau 

karyawan sehingga kegiatan mereka selesai secara efisien dan efektif. 

Analisis Pengaruh Job..., Mohamad Ramli, FB UMN, 2018



  

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses untuk memperoleh, 

melatih, menilai, mengkompensasi karyawan dan memenuhi hubungan antar 

pekerja, kesehatan, keamanan, serta keadilan untuk para pekerja. (Dessler, 2013) 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah sumber keunggulan yang 

kompetitif, bagian penting dari strategi perusahaan dan cara organisasi 

memperlakukan karyawan mereka mempengaruhi kinerja organisasi secara 

signifikan. (Robbins dan Coulter. 2009) 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses memikat, 

mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja berkualitas tinggi. 

(Schermerhorn, 2010) 

Dari definisi beberapa ahli tentang Manajemen Sumber Daya Manusia, 

menurut penulis Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan bagian penting 

dari strategi perusahaan memperlakukan karyawan dan mempengaruhi kinerja 

karyawan dalam memperoleh, melatih, memenuhi antar pekerja, kesehatan serta 

keadilan untuk para pekerja. 

2.3 Job Rotation 

 

Job Rotation adalah teknik pelatihan manajemen yang melibatkan 

pemindahan seorang peserta pelatihan dari departemen ke departemen untuk 

memperluas pengalamannya dan mengidentifikasi titik kerja yang kuat. (Dessler, 

2013). Job rotation adalah pembesaran pekerjaan. Tujuan rotasi pekerjaan adalah 

untuk memberikan karyawan variasi yang lebih besar dalam pekerjaan. 
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Memindahkan karyawan dari satu pekerjaan khusus ke pekerjaan lainnya. 

(Kreitner dan Kinicki, 2008) 

Job Rotation adalah cara untuk mencapai tujuan pekerjaan karyawan, 

mengorientasikan karyawan baru, mencegah kebosanan bekerja, melatih 

kemampuan karyawan dan meningkatkan pengembangan karir (Jaturanonda, 

Nanthavanij & Chongphaisal, 2007) 

Job Rotation didefinisikan sebagai rotasi dari satu pekerjaan ke yang lain, 

telah diklaim memiliki manfaat sebagai berikut: semangat kerja; peningkatan 

produktivitas; meningkatkan retensi pekerja; kesempatan untuk pelatihan; dan 

kemampuan untuk meningkatkan pengembangan karir (Jorgensen, Davis, 

Kotowski, Aedla & Dunning, 2007) 

Dari definisi beberapa ahli dan literatur yang digunakan tentang Job 

Rotation. Penulis menyimpulkan Job Rotation adalah teknik pelatihan manajemen 

yang melibatkan pemindahan seorang peserta pelatihan dari departemen ke 

departemen lain. Mencegah kebosanan pekerjaan, semangat kerja, peningkatan 

produktivitas, meningkatkan retensi pekerja, kesempatan untuk pelatihan, dan 

kemampuan untuk meningkatkan pengembangan karir. 

2.3.1 Pentingnya Job Rotation Bagi Perusahaan 

 

Menurut Sastrohadiwiryo (2008) pentingnya Rotasi Pekerjaan yaitu: 

 

1) Rotasi pekerjaan didasarkan atas kebijakan dan peraturan manajer, 

yang berarti bahwa pelaksanaan rotasi didasarkan atas perencanaan 
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perusahaan menurut kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan 

dan dituangkan dalam pedoman yang berlaku. 

2) Rotasi pekerjaan didasarkan atas prinsip The Right Man on The 

Right Job, yang artinya rotasi pekerjaan dilakukan untuk 

menempatkan karyawan atau pegawai pada posisi yang tepat. 

3) Rotasi pekerjaan sebagai tindakan untuk meningkatkan moral kerja 

karyawan dengan divisi lainnya. 

4) Rotasi pekerjaan sebagai media kompetisi yang rasional, artinya 

pelaksanaan rotasi pekerjaan berdasarkan kompetisi yang rasional 

berupa penilaian prestasi kerja. 

2.3.2 Manfaat Job Rotation Bagi Perusahaan 

 

Menurut Hasibuan (2003) manfaat rotasi pekerjaan adalah merotasikan 

karyawan kepada posisi yang tepat dan pekerjaan yang sesuai, agar semangat dan 

produktivitas kerjanya meningkat. 

Menurut Wahyudi (2002) manfaat rotasi pekerjaan adalah untuk 

menciptakan atau meningkatkan efisiensi, efektivitas kerja dalam organisasi, dan 

meningkatkan banyak pengalaman kerja yang baru. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tentang manfaat job rotation, penulis 

menyimpulkan manfaat job rotation adalah karyawan dapat meningkatkan 

semangat, produktifitas bekerja dan meningkatkan pengalaman dalam pekerjaan 

baru. 
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2.3.3 Ruang Lingkup Job Rotation 

 

Dalam proses rotasi pekerjaan melingkupi banyak hal, salah satunya 

mutasi. Menurut Gouzali (2002) mutasi ada terbagi dua, yaitu: 

1. Demosi 

 

Demosi adalah penurunan jabatan dalam suatu instansi yang biasa 

dikarenakan oleh berbagai hal, contohnya adalah keteledoran dalam 

bekerja. Demosi adalah suatu hal yang sangat dihindari oleh setiap pekerja 

karena dapat menurunkan status, jabatan, dan gaji. 

2. Promosi 

 

Kesempatan untuk maju di dalam suatu organisasi dinamakan dengan 

promosi (kenaikan jabatan). Suatu promosi berarti pula pemindahan dari 

suatu jabatan ke jabatan yang lain yang mempunyai status dan tanggung 

jawab yang lebih tinggi. 

2.4 Job Satisfaction 

 

Job Satisfaction adalah respon afektif atau emosional terhadap berbagai 

aspek dari satu pekerjaan. (Kreitner dan Kinicki, 2008). Job Satisfaction adalah 

terutama penting untuk karyawan layanan berorientasi hubungan seperti agen 

penjual dan pemegang saham. (Bateman dan Snell, 2007). Job Satisfaction adalah 

kepuasan mengacu pada sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. (Robbins 

dan Coulter, 2009). 

Job Satisfaction adalah sikap umum seseorang individu terhadap 

pekerjaaanya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap 
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yang positif terhadap kerja. Seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya 

menunjukkan sikap negatif terhadap pekerjaan. (Robbins, 2001) 

Job Satisfaction adalah perasaan karyawan tentang lingkungan kerjanya, 

yang meliputi pekerjaan itu sendiri, pengawas, kelompok kerja, organisasi, dan 

kehidupan. (Castle, Engberg, & Anderson, 2007 dalam Hsien Ho, Chang, Shih & 

Liang, 2009) 

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli dan literatur yang digunakan 

tentang Job Satisfaction. Penulis menyimpulkan Job Satisfaction adalah respon 

afektif atau emosional terhadap berbagai aspek dari satu pekerjaan, kepuasan 

mengacu pada sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. 

2.4.1 Tolak Ukur Job Satisfaction 

 

Menurut Kreitner dan Kinicki, (2008) tolak ukur Job Satisfaction Seorang 

karyawan muncul karena : 

1. Need fulfillment 

 

Ditentukan oleh sejauh mana karakteristik pekerjaan memungkinkan 

individu untuk memenuhi kebutuhannya. 

2. Discrepancies 

 

Biasa disebut juga Met Expectation. Sejauh mana seseorang menerima apa 

yang dia harapkan dari pekerjaan. 

3. Value Attainment 

 

Sejauh mana pekerjaan memungkinkan pemenuhan nilai kerja seseorang. 
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4. Equity 

 

Bagaimana "fairly" seorang individu diperlakukan di tempat kerja. 

Maksudnya adalah setiap karyawan diperlakukan secara adil dalam 

melakukan pekerjaan. 

5. Dispositional / Genetic Component 

 

Sebagian fungsi dari kedua ciri pribadi dan faktor genetik. menyiratkan 

bahwa perbedaan individu yang stabil sama pentingnya  dalam 

menjelaskan kepuasan kerja dari lingkungan kerja. 

2.5 Organizational Commitment 

 

Organizational Commitment adalah sejauh mana seorang karyawan 

mengidentifikasi dengan organisasi tertentu tujuan dan keinginan untuk 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. (Robbins, 2015). Organizational 

Commitment adalah mencerminkan sejauh mana seorang individu 

mengidentifikasi dengan organisasi dan berkomitmen untuk mencapai tujuannya. 

(Kreitner dan Kinicki, 2008) 

Organizational Commitment adalah kesediaan individu untuk 

mendedikasikan upaya dan kesetiaan kepada suatu organisasi. Komitmen terhadap 

suatu pekerjaan adalah karena seseorang percaya bahwa biaya untuk 

meninggalkan organisasi sangat tinggi, sehingga sulit bagi individu untuk pergi 

setelah mempertimbangkan investasi dan pengorbanan yang dilakukan terhadap 

organisasi. (Jalonen, Virtanen, Vahtera, Elovainio, & Kivima¨ki, 2006 dalam 

Hsien Ho, Chang, Shih & Liang, 2009) 
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Organizational Commitment adalah kepercayaan dan penerimaan terhadap 

tujuan dan nilai-nilai organisasi, serta keinginan untuk mempertahankan status 

seseorang sebagai anggota organisasi. (Mowday, Porter, & Steers, 1982 dalam 

Siripapun Leephaijaroen, 2016) 

Dari Definisi beberapa ahli dan literatur tentang Organizational 

Commitment. Menurut penulis Organizational Commitment adalah sejauh mana 

seorang karyawan mengidentifikasi dengan organisasi tertentu tujuan dan 

keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi dan kesediaan 

individu untuk mendedikasikan upaya dan kesetiaan kepada suatu organisasi. 

2.5.1 Dimensi – Dimensi Organizational Commitment 

 

Menurut Kreitner dan Kinicki, (2008) Organizational Commitment terbagi 

menjadi tiga dimensi, yaitu: 

1. Affective Commitment. 

 

Mengacu pada keterikatan emosional karyawan, identifikasi dengan dan 

keterlibatan dalam organisasi 

2. Normative Commitment. 

 

Mencerminkan perasaan kewajiban untuk terus bekerja di dalam suatu 

perusahaan atau organisasi. 

3. Continuance Commitment. 

 

Kesadaran akan biaya terkait dengan meninggalkan organisasi. 

 

Sedangkan menurut (Meyer & Allen, 1991 dalam Leephaijaroen, 2016) 

 

Organizational Commitment terbagi tiga dimensi, yaitu: 
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1. Affective Commitment 

 

Bekerja untuk organisasi sebagai visi dengan tujuan organisasi, 

menghasilkan kemauan dan kebahagiaan di tempat kerja untuk membuat 

kinerja menjadi sukses. 

2. Normative Commitment 

 

Bekerja untuk organisasi karena melakukannya ada keengganan untuk 

tetap akibat dari tekanan atau pendapat orang lain jika dia meninggalkan 

organisasi. 

3. Continuance Commitment 

 

Bekerja untuk organisasi sebagai kelanjutan dengan organisasi akan 

bermanfaat bagi diri sendiri atau seseorang tidak ingin kehilangan apa 

yang telah dikontribusikan kepada organisasi selama periode waktu 

tertentu. 

2.6 Pengembangan Hipotesa 

 

2.6.1 Hubungan Job Rotation Terhadap Job Satisfaction 

 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wen-Hsien, Ching Sheng Chang, 

Ying-Ling Shih and Rong-Da Liang yang berjudul Effects of job rotation and role 

stress among nurses on job satisfaction and organizational commitment 

menyatakan rotasi pekerjaan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 

pekerjaan. 

Selain itu, penelitian lain yang dilakukan Campion, Cheraskin, dan Steven 

(1984) dan penelitian dari Anil dan Brian (2004) dalam Hsien, Sheng Chang, Ling 
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Shih and Da Liang (2009) menghasilkan bahwa rotasi pekerjaan dan kepuasan 

pekerjaan bahwa keduanya memiliki korelasi positif yang signifikan. 

H1: Job Rotation berpengaruh positif terhadap Job Satisfaction 

 

2.6.2 Hubungan Job Rotation Terhadap Organizational Commitment 

 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wen-Hsien, Ching Sheng Chang, 

Ying-Ling Shih and Rong-Da Liang yang berjudul Effects of job rotation and role 

stress among nurses on job satisfaction and organizational commitment 

menyatakan rotasi pekerjaan memiliki pengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi. 

Selain itu, penelitian lain yang dilakukan Campion, Cheraskin, dan Steven 

(1984) dan penelitian dari Anil dan Brian (2004) dalam Hsien, Sheng Chang, Ling 

Shih and Da Liang (2009) menghasilkan bahwa rotasi kerja memiliki keuntungan 

dari peningkatan komitmen organisasi dalam aspek karir dan emosi karyawan. 

H2: Job Rotation Berpengaruh Positif Terhadap Organizational Commitment 

 

2.6.3 Hubungan Job Satisfaction Terhadap Organizational Commitment 

 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wen-Hsien, Ching Sheng Chang, 

Ying-Ling Shih and Rong-Da Liang yang berjudul Effects of job rotation and role 

stress among nurses on job satisfaction and organizational commitment 

menyatakan kepuasan kerja memiliki pengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi. 
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Penelitian lain yang dilakukan Farrell dan Rusbult (1981) dan penelitian 

dari Kudo, Satoh, Hosoi, Miki, Watanabe, Kido, dan Aizawa (2006) dalam Hsien, 

Sheng Chang, Ling Shih and Da Liang (2009) menunjukkan dalam studi mereka 

tentang kepuasan kerja dan komitmen organisasi bahwa keduanya memiliki 

korelasi positif yang signifikan. 

Penelitian lain yang dilakukan Shimizu, Eto, Horiguchi, Obata, Feng, dan 

Nagata (2005) dalam Hsien, Sheng Chang, Ling Shih and Da Liang (2009) 

menunjukkan dalam studi mereka tentang kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi bahwa keduanya memiliki hubungan positif yang signifikan. 

H3: Job Satisfaction Berpengaruh Positif Terhadap Organizational Commitment. 

 

2.7 Model dan Hipotesa Penelitian 
 
 

 
Sumber : Hsien Ho, Sheng Chang, Ling Shih and Da Liang, (2009). 

 

Gambar 2.1 Model Metodologi Penelitian 

H1 : Job Rotation berpengaruh positif terhadap Job Satisfaction. 
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H2 : Job Rotation berpengaruh positif terhadap Organizational Commitment. 

 

H3 : Job Satisfaction berpengaruh positif terhadap Organizational Commitment. 

 

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

 

Berikut daftar penelitian terdahulu yang penulis gunakan: 
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Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu 
 

 

No. Peneliti Publikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

1. Wen-Hsien Ho, Ching 

Sheng Chang, Ying-Ling 

Shih dan Rong-Da Liang 

BMC: Health Services 

Research 2009, 9:8 

Effect of job rotation and 

role stress among nurses 

on job satisfaction and 

organizational commitment 

1. Model hubungan structural 

linear digunakan untuk 

menguji hubungan antara job 

rotation, role stress, job 

satisfaction dan 

organizational commitment. 

 
2. Job rotation memiliki 

pengaruh positif terhadap job 

satisfaction dan 

organizational commitment. 

 

3. Job Satisfaction memiliki 

pengaruh positif terhadap 

organizational commitment. 
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No. Peneliti Publikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

    4. Role stress memiliki 

pengaruh negative terhadap 

job satisfaction dan 

organizational commitment. 

 

 

2. 

 

 
Campion M.A., Cheraskin 

L., dan Steven M. 

 

 
Academy of Management 

Journal 1994, 37:1518-1542 

 
Carrer-related antecedents 

and outcomes of job 

rotation. 

Menghasilkan bahwa rotasi 

pekerjaan memiliki keuntungan dari 

peningkatakan komitmen organisasi 

dalam aspek kariri dan emosi 

karyawan. 

 

 

 
3. 

 

 

 
Anil A. dan Brian M. 

 

 
The Journal of Law, 

Economics, and Organization 

2004, 20: 400-415 

 

 
Using job rotation to 

extract employee 

information. 

Dengan rotasi pekerjaan seorang 

karyawan secara pribadi belajar 

tentang tugas yang dia selesaikan 

dan lebih bersedia mengungkapkan 

informasi setelah dia berlatih 

pekerjaan. 
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No. Peneliti Publikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

 

 

 

 
 

4. 

 

 

 

 
 

Farrell D. dan Rusbult C.E. 

 

 

 
Organizational Behavior and 

Human Performance 1981, 

27: 78-95. 

Exchange Varibles as 

Predictors of job 

satisfaction, job 

commitment, and 

Turnover: The Impact of 

Rewards, Costs, 

Alternatives, and 

Investments. 

 

 
Job satisfaction secara signifikan 

berkorelasi komitmen kerja. 

Karyawan berkomitmen dengan 

pekerjaan yang dikerjakan dan 

mencapai tujuan perusahaan. 

 

 

 
5. 

 

 
Kubo Y., Satoh T., Hosoi 

K., Miki T., Watanabe M., 

Kido S., dan Aizawa Y. 

 

 

Journal of Occupational 

Health 2006, 48: 504-513 

Association between 

intention to stay on the job 

and job satisfaction among 

Japanese nurses in small 

and medium sized private 

hospitals. 

 
Hubungan antara niat untuk bekerja 

dan kepuasan kerja menghasilkan 

komitmen organisasi yang 

signifikan. 
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