
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Sejarah masuknya Internet di Indonesia dimulai pada tahun 1980an dan 

berkembang pesat hingga seperti sekarang. Sejarah masuknya Internet di 

Indonesia sebagai berikut: ( mastel.id, 2015) 

Pada tahun (1980-1987) jaringan komputer pertama yang masuk ke 

Indonesia melibatkan 5 Universitas yang saling terhubung, yakni Universitas 

Indonesia (UI), Universitas Terbuka (UT), Institut Teknologi Bandung (ITB), 

Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 

dengan fasilitas dial-up yang disebut dengan UNInet. (mastel.id, 2015) 

Pada Tahun (1989–1990) berawal dari mailing list pertama, yaitu 

indonesians@janus.berkeley.edu, diskusi–diskusi antar teman mahasiswa 

Indonesia yang mengenyam pendidikan di luar negeri. Pola dari mailing list ini 

terus berkembang, terutama di host server ITB dan egroups.co. Mailing list ini 

akhirnya menjadi salah satu sarana yang sangat strategis dalam pembangunan 

komunitas internet di Indonesia. (mastel.id, 2015) 

Pada tahun (1990-1995) komunikasi antara Onno W. Purbo 

(YC1DAV/VE3) yang waktu itu berada di Kanada dengan rekan – rekan amatir 

radio di Indonesia dilakukan melalui jaringan amatir radio ini. Dengan peralatan 

PC/XT dan walkie-talkie dengan band 2 meter, komunikasi antara Indonesia – 

Kanada terus dilakukan dengan lancar melalui jaringan amatir radio. (mastel.id, 

2015) 
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Sejak tahun 1994 Internet masuk ke Indonesia dengan Top Level Domain 

ID (TLD ID) primer yang dibangun di server UUNET, lalu dilanjutkan dengan 

domain tingkat dua (Second Level Domain). ISP (Internet Service Provider) 

pertama di Indonesia adalah IPTEKnet yang terhubung ke Internet dengan 

kapasitas bandwidth 64 Kbps. (mastel.id, 2015) 

(Tahun 1995 – Sekarang) akhirnya, akses internet Indonesia terus 

berkembang dengan seiringnya waktu. Indonesia dapat dibilang mengikuti 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai sekarang ini. Menurut 

APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), lembaga yang dapat 

memperkirakan pengguna internet, pengguna internet di Indonesia sampai tahun 

2014 mencapai sekitar 88,1 juta dan itu diperkirakan terus meningkat karena 

diiringi teknologi mobile yang semakin canggih dan juga terjangkau (mastel.id, 

2015) 

 

 

Sumber : mastel.id, 2016 

 

Gambar 1.1 Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2016 
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Berdasarkan Gambar 1.1 jumlah pengguna internet di Indonesia tahun  2016 

adalah 132,7 juta user atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia 

sebesar 256,2 juta. Pengguna internet terbanyak ada di pulau Jawa dengan total 

pengguna 86.339.350 user atau sekitar 65% dari total penggunan Internet. Jika 

dibandingkan penggunana Internet Indonesia pada tahun 2014 sebesar 88,1 juta 

user, maka terjadi kenaikkan sebesar 44,6 juta dalam waktu 2 tahun (2014 – 

2016). (mastel.id, 2016) 

 
 

Sumber : mastel.id, 2018 

 

Gambar 1.2 Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2018 

 

Berdasarkan Gambar 1.2 hasil survey tersebut terlihat lebih dari setengah 

penduduk Indonesia sekarang telah terkoneksi ke internet. Hingga tahun 2018 

kuatal pertama menurut hasil survey ada sekitar 143.26 juta penduduk Indonesia 

sudah terkoneksi ke internet. Sementara jumlah total penduduk di Indonesia ada 

sebanyak 262 jut orang. Dengan adanya hasil survey tersebut, terlihat juga 

indikasi adanya kenaikan pegguna internet sebesar 7.96 persen. Jika dibandingkan 
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hasil survey yang dilakukan APJII pada tahun 2016 jumlah pengguna internet di 

Indonesia ada sebanyak 132 juta pengguna. 

 

 

 

Sumber : id.techinasia.com, 2016 

 

Gambar 1.3 Jaringan Internet Terpopuler di Indonesia 

Berdasarkan Gambar 1.3 masyarakat semakin banyak pilihan dalam 

memilih jaringan Internet yang memuaskan keinginan, salah satunya Indihome. 

IndiHome adalah salah satu produk layanan dari Telkom Group berupa paket 

layanan yang terpadu dalam satu paket triple play meliputi layanan komunikasi, 

data dan entertainment seperti telepon rumah, internet (Internet on Fiber atau High 

Speed Internet) dan layanan televisi interaktif dengan teknologi IPTV (UseeTV). 

IndiHome juga dilengkapi dengan beragam layanan tambahan (add-on) yang bisa 

dipilih sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan seperti Telepon Mania, wifi.id 

seamless, TrenMicro Antivirus, IndiHome View (online surveillance camera) dan 

masih banyak lagi. (indihome.co.id) 

Telkom Group adalah satu-satunya BUMN telekomunikasi serta 

penyelenggara layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. Telkom 
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Group melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia dengan rangkaian lengkap 

layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel tidak bergerak 

dan telepon nirkabel tidak bergerak, komunikasi seluler, layanan jaringan dan 

interkoneksi serta layanan internet dan komunikasi data. Telkom Group juga 

menyediakan berbagai layanan di bidang informasi, media dan edutainment, 

termasuk cloud-based and server-based managed services, layanan e-Payment dan 

IT enabler, e-Commerce dan layanan portal lainnya. (indihome.co.id) 

Besarnya keinginan PT Telkom menjadi penyelenggara pelayanan 

telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. Dan bagaimana Telkom ingin 

memberikan jaringan terbaik daripada para pesaing. Baik itu Telkom Plaza 

maupun Telkom Area Pelayanan, khususnya Telkom Area Pelayanan Gandasari, 

Tangerang. (Telkom.co.id) 

Banyaknya produk dan jasa pelayanan dalam jaringan (pesaing), keinginan 

PT Telkom menjadi perusahaan telekomunikasi dan jaringan terbesar dan terbaik 

di Indonesia, setiap karyawan harus memahami organisasi yang ada di perusahaan 

dan bagaimana kinerja karyawan dapat mencapai tujuan perusahaan dan karyawan 

bersamaan dan menciptakan Oganizational Commitment yang kuat antar 

karyawan baik dalam satu divisi maupun dengan divisi lainnya. (Sutisna, Kepala 

Area Pelayanan PT Telkom Gandasari) 

Dalam menciptakan Organizational Commitment yang baik PT Telkom 

Area Pelayanan Gandasari, Tangerang melakukan kegiatan dimana dilakukan Job 

Rotation agar terciptanya penyegaran dalam setiap divisi yang ada. 
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Job Rotation adalah cara untuk mencapai tujuan pekerjaan karyawan, 

mengorientasikan karyawan baru, mencegah kebosanan bekerja, melatih 

kemampuan karyawan dan meningkatkan pengembangan karir. (Jaturanonda, 

Nanthavanij dan Chongphaisal, 2007) 

Job Rotation biasanya 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) 

Dalam proses Job Rotation tentu dapat melihat dari segi Job Satisfaction 

setiap karyawan. Job Satisfaction adalah sikap umum seseorang individu terhadap 

pekerjaaanya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap 

yang positif terhdap 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). 

Organizational Commitment yang baik adalah bagaimana setiap karyawan 

antar divisi dapat bekerja sama dengan baik dan target dalam perusahaan tercapai. 

Oganizational Commitment adalah sejauh mana seorang karyawan 

mengidentifikasi dengan organisasi tertentu tujuan dan keinginan untuk 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. (Robbins, 2015) 
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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) 

Organizational Commitment memiliki 3 komponen atau dimensi. Affective 

Commitment, Normative Commitment, dan Continuance Commitment. 

Affective Commitment adalah mengacu pada keterikatan emosional 

karyawan, identifikasi dengan dan keterlibatan dalam organisasi (Kreitner & 

Kinicki, 2008). Affective Commitment adalah merasakan ikatan emosional yang 

kuat dengan organisasi, dan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Kemungkinan 

besar akan mengidentifikasi dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi, dan 

karyawan benar-benar ingin berada di sana. (mindtools.com) 

Normative Commitment adalah mencerminkan perasaan kewajiban untuk 

terus bekerja di dalam suatu perusahaan atau organisasi. (Kreitner & Kinicki, 

2008). Normative Commitment adalah karyawan memiliki kewajiban terhadap 

organisasi. Bahkan jika tidak bahagia dalam peran atau bahkan jika ingin 

mengejar peluang yang lebih baik. Merasa bahwa harus tetap bersama organisasi, 

karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. (mindtools.com) 

Continuance Commitment adalah kesadaran akan biaya terkait dengan 

meninggalkan organisasi. (Kreitner & Kinicki, 2008). Continuance Commitment 
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adalah komitmen jenis ini terjadi ketika karyawan mempertimbangkan pro dan 

kontra untuk meninggalkan organisasi. Karyawan mungkin merasa bahwa perlu 

tinggal di perusahaan. Karena kehilangan yang akan dialami lebih besar daripada 

manfaat yang diperoleh dalam peran baru. (mindtools.com) 

Berdasarkan observasi dan in depth interview dengan Kepala Area 

Pelayanan dan beberapa karyawan PT Telkom Gandasari peneliti menemukan 

beberapa kekurangan dari variable-variabel yang ingin diteliti; Job Rotation dan 

Job Satisfaction terhadap Organizational Commitment. 

Job Rotation baik untuk organisasi dalam hal penyegaran dan memberikan 

tantangan ke karyawan dalam hal perubahan divisi atau unit yang baru. Namun, 

dalam praktiknya dalam proses Job Rotation yang dilakukan para karyawan 

“dipaksa” masuk dan belajar dari awal lagi. Adanya sistem rotasi menyebabkan 

karyawan merasa pekerjaan sebelum dirotasi dan setelah dirotasi berbeda, 

sehingga karyawan butuh waktu beradaptasi dalam situasi rotasi pekerjaan. 

Karyawan pun tidak diberitahu terlebih dahulu bahwa akan dilakukan rotasi 

membuat para karyawan merasa bertanya-tanya atau khawatir akan pekerjaan 

yang baru dapat beradaptasi dengan baik atau tidak. Dalam rotasi memiliki 

lingkungan divisi baru sehingga kerja sama tim minim, karena perubahan divisi 

yang didapat. Hasilnya, target baru yang diberikan perusahaan tidak tercapai dan 

hasilnya berbeda kinerja sebelum dan setelah dirotasi. 

Job Satisfaction yang baik bagi karyawan dimana bekerja dalam situasi 

keinginan diri sendiri. Dalam praktiknya para karyawan didorong agar target 

perusahaan tercapai, namun karyawan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda 
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dengan apa yang disukai sehingga pekerjaannya tidak sesuai dengan tujuan 

perusahaan. Dalam karir yang dapat diraihpun sesuai dengan apa yang 

dikehendaki oleh perusahaan bukan karena tujuan dari karyawan itu sendiri. 

Walaupun karir dapat menunjang, karyawan merasa bahwa latar belakang 

penddikan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Contohnya, karyawan A 

memiliki latar belakang pendidikan teknik, namun perusahaan menaruhnya dalam 

posisi pemasaran. Sehingga pendidikan teknik awal tidak berhubungan dengan 

pekerjaan sekarang. 

Organizational Commitment yang dimiliki karyawan semakin baik, maka 

komitmen untuk perusahaan semakin besar. Dalam praktiknya para karyawan 

memiliki komitmen yang tidak maksimal. Sehingga dalam bekerja dalam individu 

dan kerja sama tim masih kurang. Dikarenakan minimnya kerja sama tim dalam 

perushaaan karena para karyawan bekerja sendiri-sendiri dalam mencapai 

tujuannyapun masing-masing. Apa yang dilakukan karyawan hanya sesuai apa 

yang perusahaan mau dan bukan karena karyawan ingin. Ada rasa 

ketidaknyamanan dalam bekerja inilah yang membuat para karyawan 

komitmennya minim. Efek besar minimnya komitmen, karyawan meninggalkan 

perusahaan tidak menyebabkan bersalah dan menyesal. Karyawan bekerja hanya 

punya rasa agar memiliki pekerjaan saja dan tidak lebih. Adapun jurnal utama 

yang penulis gunakan “Effects of job rotation and role stress among nurses on job 

satisfaction and organizational commitment” oleh Wen-Hsien Ho, Ching Sheng 

Chang, Ying-Ling Shih dan Rong-Da Liang. Perbedaannya pada objek penelitian 

yang digunakan, penulis pelayanan pemasaran telekomunikasi dan jaringan 

sedangkan objek penelitian pada jurnal utama pelayanan suster rumah sakit. 
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Alasanya penulis menggunakan jurnal ini karena variabel yang digunakan sesuai 

apa yang penulis ingin teliti. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan Penelitian mengenai 

“Analisis Pengaruh Job Rotation Terhadap Job Satisfaction Serta 

Implikasinya Pada Organizational Commitment Telaah Pada Karyawan PT 

Telkom Area Pelayanan Gandasari Tangerang” 

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan adanya  

permasalahan pengaruh Job Rotation dan Job Satisfaction terhadap 

Organizational Commitment di PT Telkom Area Pelayanan Gandasari, Tangerang 

dimana Job Rotation, Job Satisfaction, dan Organizational Commitment dapat 

berdampak pada karyawan terkait dengan Commitment perusahaan. Dan peneliti 

tertarik untuk meneliti beberapa rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah Job Rotation berdampak positif pada Job Satisfaction di 

PT Telkom Area Pelayanan Gandasari, Tangerang ? 

2. Apakah Job Rotation berdampak positif pada Organizational 

Commitment di PT Telkom Area  Pelayanan Gandasari, Tangerang 

? 

 

3. Apakah Job Satisfaction berdampak positif pada Organizational 

Commitment di PT Telkom Area Pelayanan Gandasari, Tangerang 

? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Mengetahui dan menganalisis Job Rotation berdampak positif pada 

Job Satisfaction di PT Telkom Area Pelayanan Gandasari, 

Tangerang. 

2. Mengetahui dan menganalisis Job Rotation berdampak positif pada 

Organizational Commitment di PT Telkom Area Pelayanan 

Gandasari, Tangerang. 

3. Mengetahui dan menganalisis Job Satisfaction berdampak positif 

pada Organizational Commitment di PT Telkom Area Pelayanan 

Gandasari, Tangerang. 

1.4 Batasan Masalah 

 

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, penulis membatasi 

ruang lingkup penelitian sebagai berikut : 

1. Responden penelitian ini adalah staff karyawan di kantor PT 

Telkom Area Pelayanan yang pernah di Rotasi minimal 1 kali dan 

termasuk karyawan tetap. 

2. Variabel – variabel yang diteliti adalah Job Rotation, Job 

Satisfaction, dan Organizational Commitment. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Dengan adanya penelitian ini, maka peneliti mengharapkan hasil dari 

penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara akademis, Praktis maupun 

untuk peneliti sendiri. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitan ini : 
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1. Manfaat Akademis 

 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi 

yang tepat, sehingga bermanfaat bagi pembaca. Melalui penelitian 

ini pembaca diharapkan mendapat pembelajaran dan informasi 

baru mengenai adanya pengaruh Job Rotation terhadap Job 

Satisfaction, serta pengaruh Job Rotation dan Job Satisfaction 

terhadap Organizational Commitment. 

2. Manfaat Praktisi 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

informasi serta tolak ukur dalam memahami pengaruh Job Rotation 

terhadap Job Satisfaction, serta pengaruh Job Rotation dan Job 

Satisfaction terhadap Organizational Commitment. 

1.6 Sistematika Penelitian 

 

Hasil penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi dengan sistematika 

penyajian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Bab ini memuat latar belakang masalah, masalah pokok, tujuan 

penelitian, signifikansi penulisan, pembatasan masalah, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 

Dalam bab ini memuat teori dan konsep – konsep mengenai 

manajemen, sumber daya manusia, Job Rotation dan Job 

Satisfaction Organizational Commitment. Memaparkan segala 
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pengertian yang terkati dengan penelitian ini dengan tujuan agar 

pembaca mengerti dengan variabel-variabel yang dibahas dalam 

penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

Bab ini membahas metode penelitian, jenis penelitian, jenis data, 

lokasi penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN 

 

Bab ini memuat gambaran umum tentang lokasi penelitian, data, 

atau karakteristik objek penelitian yang relevan dengan topik 

penelitian dan menyajikan hasil penelitian di lapangan, kemudian 

diuraikan pembahasan dari data–data yang telah diperoleh untuk 

diinterprestasikan dengan menggunakan analisis korelasi dan 

regresi agar dapat diketahui pengaruh Job Rotation terhadap Job 

Satisfaction, serta pengaruh Job Rotation dan Job Satisfaction 

terhadap Organizational Commitment.. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan  dari 

hasil penelitian dan saran – saran berdasarkan hasil penelitian. 

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




