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ABSTRACT 

Human resources are the most important thing. Companies or organizations 
certainly need human resources. Human resources and employee development is 
highly demanded by the company. Employees competing to develop talents and skills. 
But nonetheless, employees have feelings. They will choose a workplace that makes 
them feel comfortable. Both in terms of the environment and the income they receive. 
therefore, employees and company should cooperate with each other because they 
both need each other. 

This research is classified as descriptive analysis method to take samples and 
questionnaires as the main tool. Sample of this study are employees in one branch of 
the company, about 41 respondents taken as the sample. While respondents used are 
all employees who work in the branch (Dealer Honda Motor). 

The results of the analysis using structural equation model (sem) based 
variance and results will be summarized as follows: 1. JR give significant and positive 
effect on JS. 2. JR give significant and positive effect on OC. 3. The negative effect of 
RS not affect the JS. 4. RS give negative effects of the OC. 
 
Keyword: Job Rotation, Role Stress, Job Satisfaction, Organizational 
Commitment of Employees. 
 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Karyawan yang merupakan sumber daya manusia didalam suatu 

organisasi merupakan hal terpenting. Dengan adanya karyawan, keberhasilan 

suatu organisasi dapat tercipta. Tentunya organisasi harus mampu mengelola 

dan menciptakan karyawan yang berkualitas. Selain sebagai sumber daya 

manusia, karyawan memiliki peran penting lainnya didalam organisasi. Oleh 

karena karyawan memiliki beberapa peran penting, organisasi harus 

memikirkan bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya 

manusia tersebut. Dengan beberapa faktor, organisasi bisa meningkatkan 

kemampuan para karyawannya. Salah satu faktornya yaitu organisasi harus 

memperhatikan komitmen organisasi. Dimana komitmen organisasi 

(Ivancevich, Konopaske, & Matteson, 2007:234) melibatkan tiga sikap, yaitu 
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rasa identifikasi dengan tujuan organisasi, perasaan terlibat dalam tugas-tugas 

organisasi dan perasaan setia terhadap organisasi. 

Selain komitmen organisasi, untuk mempertahankan karyawannya 

organisasi juga harus mampu memenuhi kepuasan kerja para karyawan. 

Kepuasan kerja (Robbins, 2003) merupakan sikap umum terhadap pekerjaan 

seseorang, selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima seorang pekerja 

dan banyaknya yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Tingkat 

kepuasan kerja karyawan dapat ditingkatkan dengan cara melakukan rotasi 

pekerjaan. Karena rotasi pekerjaan (Malik, 2010:210) sebagai perpindahan 

(mutasi) tenaga kerja dalam satu level jabatan dan kompensasi finansial yang 

setara, dilakukan akibat tuntutan dan kondisi perusahaan yang bertujuan untuk 

penyesuaian keahlian, mengembangkan kemampuan kerja, serta memperluas 

pengalaman kerja. 

Rotasi pekerjaan diperlukan agar karyawan selalu merasa fresh dalam 

mengerjakan pekerjaannya dan tidak merasa adanya tekanan peran. Dengan 

adanya tekanan peran (role stress) dalam suatu organisasi dapat menimbulkan 

suatu kondisi yang membingungkan, tidak jelas dan tidak terduga. Hardy dan 

Conway (1987) mendefinisikan  “role stress as a social structure condition in 

which role obligations are vague, difficult, conflicting, or impossible to meet” 

(Suatu kondisi struktur sosial dimana suatu peranan adalah samar-samar, sulit, 

bertentangan atau tidak mungkin untuk bertemu), (Agustina, 2009:43). 

 PT. Astra International Tbk. – Honda Sales Operation, merupakan salah 

satu Corporate Operation PT. Astra International Tbk. Yang bergerak dibidang 

distribusi dan penjualan retail kendaraan roda dua merek Honda. Sejak tahun 

1990 hingga 2013,  peran Honda Sales Operation sebagai Dealer Resmi 

Sepeda Motor Honda terbesar di Indonesia telah menyebar di 21 Provinsi 

dengan jumlah dealer resmi lebih dari 140 dealer,  jumlah pos penjualan lebih 

dari 100 outlet dan memiliki lebih dari 3.550 karyawan dengan penjualan 

perbulan mencapai 300.000 unit (sumber: astramotor.co.id). 

Karena Astra International termasuk perusahaan induk yang cukup 

besar dan memiliki banyak karyawan,  penulis membatasi ruang lingkup hanya 

pada Dealer Resmi Honda Motor Cabang Jakarta Selatan beserta Agennya. 

Dealer Honda Motor Jakarta berjumlah 5 cabang beserta agen-agennya. 

Berikut jumlah karyawan Dealer Honda Jakarta beserta agennya, seperti pada 

tabel 1.1 dibawah ini, : 
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Tabel 1.1 Jumlah karyawan Dealer Honda Motor beserta Agennya. 

Cabang Jaktim Jaksel Jakpus Jakbar Jakut 

Jumlah 

karyawan 
35 41 40 38 37 

Sumber: Honda Sales Operation Jakarta 

 

Jadi, alasan-alasan tersebut menjadi dasar penulis memilih karyawan 

Dealer Honda Motor Jakarta Selatan sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, 

penelitian ini berjudul “Pengaruh Job Rotation (Rotasi Kerja) dan Role Stress 

(Tekanan Peran) terhadap Job Satisfaction (Kepuasan Kerja) dan Organiztional 

Commitment (Komitmen Organisasi) pada Karyawan Dealer Honda Motor 

Jakarta Selatan”. 

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

1. Apakah rotasi pekerjaan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

karyawan Dealer Honda Motor Jaksel? 

2. Apakah rotasi pekerjaan memiliki pengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi Dealer Honda Motor Jaksel? 

3. Apakah tekanan peran memiliki pengaruh negatif terhadap kepuasan kerja 

karyawan Dealer Honda Motor Jaksel? 

4. Apakah tekanan peran memiliki pengaruh negatif terhadap komitmen 

organisasi Dealer Honda Motor Jaksel? 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Komitmen Organisasi 

Komitmen Organisasi (Ivancevich et al., 2007) sebagai perasaan 
identifikasi, keterlibatan dan kesetiaan yang diekspresikan oleh karyawan 
terhadap perusahaan. Dan komitmen terhadap suatu organisasi melibatkan tiga 
sikap, yaitu rasa identifikasi dengan tujuan organisasi; perasaan terlibat dalam 
tugas-tugas organisasi; dan perasaan setia terhadap organisasi. 

 
2.2 Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja (Robbins, 2003:30) merupakan sikap umum terhadap 
pekerjaan seseorang, selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima seorang 
pekerja dan banyaknya yang mereka yakini seharusnya mereka terima. 
Sedangkan menurut (Afandi, 2016:59) kepuasan kerja adalah sikap yang positif 

Pengaruh Job Rotation..., Jannata Nurfika, Ma.-IBS, 2016



Indonesia Banking School | 4 
 

dari tenaga kerja meliputi perasaan dan tingkah laku terhadap pekerjaannya 
melalui penilaian salah satu pekerjaan sebagai rasa menghargai dalam 
mencapai salah satu nilai-nilai penting pekerjaan. 

 
2.3 Rotasi Pekerjaan 

Rotasi pekerjaan (Afandi, 2016:27) merupakan suatu pergerakan dari 
satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang biasanya tanpa mengakibatkan 
perubahan dalam hal gaji atau pangkat. Sedangkan rotasi pekerjaan (Malik, 
2010:210) sebagai perpindahan (mutasi) tenaga kerja dalam satu level jabatan 
dan kompensasi finansial yang setara, dilakukan akibat tuntutan dan kondisi 
perusahaan yang bertujuan untuk penyesuaian keahlian, mengembangkan 
kemampuan kerja, serta memperluas pengalaman kerja. 

 
2.4 Tekanan Peran 

Tekanan peran atau role stress (Agustina, 2009:43) pada hakekatnya 

merupakan suatu kondisi dimana setiap peranan seseorang memiliki harapan 

yang berbeda yang dipengaruhi oleh harapan orang lain, yang mana harapan-

harapan tersebut dapat berbenturan, tidak jelas dan menyulitkan peranan 

seseorang, sehingga peranan seseorang menjadi samar-samar, sulit, 

bertentangan atau tidak mungkin untuk bertemu. 

Tekanan peran dalam pekerjaan (role stress) (Woelf dan Snoek, 1962) 

menunjukkan seberapa luas ekspektasi serangkaian peran anggota organisasi 

menghadapi situasi yang mengandung tiga dimensi, yaitu ketidakjelasan peran 

(ambiguous), ketidaksesuaian peran sehingga antar peran bertentangan satu 

dengan yang lainnya (conflict) dan beratnya tekanan dalam pekerjaan 

(overload), (Murtiasri & Ghozali, 2006:5). 

 

2.5 Model Penelitian 

 

Sumber: (Nafei, 2014:97) 
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2.6 Pengembangan Hipotesis 

2.6.1 Rotasi pekerjaan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

Seperti pada penelitian (Ivancevich et al., 2007:194) menemukan bahwa 

adanya hubungan langsung antara rotasi pekerjaan dengan kepuasan kerja, 

yang berarti hasil penelitian didukung hipotesis. Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa rotasi pekerjaan melibatkan rentang pekerjaan dan 

persepsi dari keragaman pekerjaan. Menurut studi ini, meningkatkan 

keragaman tugas seharusnya dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

2.6.2 Rotasi pekerjan berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi 

Seperti pada penelitian (Yavarzadeh, Rabie, & Hoseini, 2015:459) yang 

membuktikan bahwa rotasi pekerjaan secara signifikan berhubungan dengan 

komitmen organisasi. Dijelaskan bahwa komitmen organisasi ditentukan oleh 

tiga indeks, yaitu: 

a) Afinitas untuk organisasi sebagai anggota keluarga organisasi 

b) Tidak meninggalkan organisasi dalam kasus tawaran pekerjaan yang 

lebih baik 

c) Masalah organisasi menjadi masalah pribadi juga 

Hasil ini mengungkapkan bahwa adanya hubungan yang positif antara 

komponen rotasi pekerjaan dengan komitmen organisasi 

2.6.3 Tekanan peran berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja 

Penelitian (Murtiasri & Ghozali, 2006:14) menunjukkan bahwa semua 

variabel tekanan peran (konflik peran, ketidakjelasan peran, kelebihan peran) 

berpengaruh terhadap rendahnya kepuasan kerja dan kinerja namun tidak 

berpengaruh terhadap tingginya keinginan berpindah karyawan. 

2.6.4 Tekanan peran berpengaruh negatif terhadap komitmen organisasi 

Penelitian (Anisykurlillah, Wahyudin, & Kustiani, 2013:117) berhasil 

membuktikan adanya pengaruh negatif yang signifikan antar role conflict 

(konflik peran), role ambiguity (ketidakjelasan peran) dan role overload 

(kelebihan peran) terhadap komitmen organisasi. Namun role conflict, role 

ambiguity dan role overload merupakan dimensi dalam role stressor yang tidak 

dimasukkan kedalam variabel oleh peneliti. 
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3. METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan Dealer Honda Motor 

Jakarta Selatan yang berjumlah 41 orang. Sedangkan sampel yang diambil 

adalah seluruh karyawan Dealer Honda Motor Jakarta Selatan, yaitu sebanyak 

41 orang/responden. 

3.2 Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (independent variable) 

adalah rotasi pekerjaan/job rotation (JRT) dan tekanan peran/role stress (RS). 

Variabel terikatnya (dependent variable) adalah kepuasan kerja/job satisfaction 

(JS) dan komitmen organisasi/organizational commitment (OC). 

Konstruk Variabel Definisi Alat Ukur 

Skala 

Pengu-

kuran 

Job 
Rotation  

Job Rotation 
(JRT) 

Suatu pergerakan 
dari satu pekerjaan 
ke pekerjaan lain 
yang biasanya tanpa 
mengakibatkan 
perubahan dalam hal 
gaji atau pangkat. 

 

Afandi, (2016:27) 

JRT1: saya 
percaya job rotation 
adalah jenis 
pelatihan kerja 

JRT2: Job rotation 
memperluas 
pengetahuan dan 
keterampilan saya 
dibidang lain 

JRT3: Saya 
bersedia menerima 
job rotation 
sekarang 

JRT4: Secara 
keseluruhan, saya 
suka rotasi 
pekerjaan 

JRT5: Saya 
percaya job rotation 
adalah system 
yang sangat baik. 

Hsien Ho, et al., 
(2009:7) 

Likert 

Scale 

1-5 
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Konstruk Variabel Definisi Alat Ukur 

Skala 

Pengu- 

Kuran 

 

Role Stress 

 

Role Ambiguity 
(RA) 

 

 

 

 

 

Role Conflict 
(RC) 

 

 

 

 

 

 

Role Overload 
(RO) 

 

Informasi yang 
kurang tentang 
sasaran kerja harus 
dilengkapi dan 
ketidakpastian dari 
harapan orang lain 
terhadap pribadi 
seseorang yang 
hasilnya didapatkan 
setelah tujuan-tujuan 
itu telah terpenuhi 

 
 
Di bawah kondisi 
waktu individu, 
sumber daya, 
kemampuan atau 
nilai, konflik peran 
dapat terjadi jika 
kondisi tidak 
konsisten dengan 
standar, kriteria, dan 
harapan yang 
ditetapkan oleh 
pengirim peran. 
 
 
 
Beban psikologis 
yang terbentuk ketika 
pengirim peran 
memiliki persyaratan 
yang terlalu tinggi 
dan menaruh 
harapan kepada 
penerima peran 
melebihi 
kemampuannya. 
Kahn et al. (1964), 
Piko (2006), & Van  
et all., (1981). 

RA1: Saya 
sekarang tahu 
bagaimana 
memanfaatkan 
waktu saya dengan 
tepat 

RA2: Saya tidak 
tahu apa yang 
harus saya lakukan  
setiap hari 

 

RC1: Saya sering 
mengerjakan 
beberapa 
pekerjaan yang 
tidak perlu 

RC2: Kadang tugas 
organisasi yang 
diberikan kepada 
saya terlalu sulit 

 

 

 

RO1: Tugas saya 
tampaknya menjadi 
lebih rumit 

RO2: Saya 
bertanggungja-wab 
atas banyaknya 
tugas yang harus 
saya tangani 

Hsien Ho, et al., 
(2009:7) 

 

 

Likert 

Scale 

1-5 
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Konstruk Variabel Definisi Alat Ukur 

Skala 

Pengu- 

Kuran 

Job 
Satisfaction 

Job Satisfaction 
(JS) 

Kepuasan kerja  
merupakan sikap 
umum terhadap 
pekerjaan 
seseorang, selisih 
antara banyaknya 
ganjaran yang 
diterima seorang 
pekerja dan 
banyaknya yang 
mereka yakini 
seharusnya mereka 
terima 

 

(Robbins, 2003:30) 

JS1: Saya dapat 
memperoleh 
prestasi dari 
pekerjaan saya 

JS2: Saya puas 
dengan 
pengembangan diri 
saya dari pekerjaan 
saya 

JS3: Saya 
menemukan 
pekerjaan yang 
bermakna 

JS4: Saya puas 
dengan lingkungan 
dan fasilitas saya 
sekarang ini 

JS5: Pekerjaan ini 
memberikan saya 
kesempatan untuk 
promosi 

JS6: Saya rukun 
dengan rekan-
rekan saya 

Hsien Ho, et al., 
(2009:7) 

 

 

 

 

Likert 

Scale 

1-5 
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Konstruk Variabel Definisi Alat Ukur 

Skala 

Pengu- 

kuran 

Organiza- 

tional  

Commit- 

ment 

Organizational 
Commitment 

(OC) 

Keadaan psikologis 
yang mencirikan 
hubungan karyawan 
dengan organisasi 
yang 
dikarakteristikkan 
oleh penerimaan 
anggota pada tujuan 
organisasi 
merefleksikan 
kekuatan individu 
dan keterlibatan 
anggota yang 
menunjukkan 
kesesuaian tujuan 
dan nilai-nilai 
organisasi 
ditunjukkan melalui 
aktivitas mendukung 
usaha-usaha 
organisasi serta 
keputusan untuk 
melanjutkan 
keanggotaannya 
dalam organisasi. 

 

Erika, (2015:43) 

OC1: Saya bangga 
menjadi bagian dari 
organisasi ini 

OC2: Saya peduli 
dengan 
perkembangan 
masa depan 
organisasi ini 

OC3: Saya 
mencoba yang 
terbaik untuk 
mengatasi kesulitan 
dari pekerjaan saya 

OC4: Saya aktif 
membantu rekan-
rekan saya untuk 
memecahkan 
masalah dalam 
pekerjaan mereka 

OC5: Saya punya 
keterikatan yang 
mendalam dengan 
organisasi ini 

OC6: Saya merasa 
saya akan memiliki 
masa depan yang 
menjanjikan jika 
saya tetap bekerja 
disini. 

Hsien Ho, et al., 
(2009:7) 

Likert 

Scale 

1-5 

 

3.3 Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner dan diisi oleh 

responden akan diolah dan dianalisa menggunakan tekhnik pengolahan data 

yang menghasilkan suatu kesimpulan atas masalah yang diteliti. Metode 
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analisis yang digunakan adalah program  SEM (Stuctural Equation Modelling) 

berbasis varians (PLS-Partial Least Square) yang merupakan salah satu 

metode statistika SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan 

regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data seperti ukuran 

sampel penelitian sangat kecil dan adanya data yang hilang (missing values). 

 

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pre-Test 

Pada penelitian ini melakukan pre-test dengan menggunakan software 

SPSS11.5 yang semua pernyataan sudah sesuai dengan kriteria dan dapat 

dikatakan valid dan reliabel. 

4.2 Evaluasi Model Struktural atau Inner Model 

Nilai R-square variabel persepsi kepuasan kerja adalah sebesar 0.312. Hal 

ini menunjukkan bahwa 31.2% variabel rotasi pekerjaan dan tekanan peran 

mampu menjelaskan kepuasan kerja. Rotasi pekerjaan  dan tekanan peran 

mampu menjelaskan komitmen organisasi sebesar 0.430 atau 43.0%. 

4.3 Evaluasi Model Pengukuran atau Outer Model 

4.3.1 Construct Validity 

Validitas konstruk dari measurement model dengan indikator reflektif dapat 

diukur dengan loading score. Suatu konstruk dinyatakan valid jika nilai loading 

score >0.5 (Ghozali, 2014). 

4.3.2 Convergent Validity 

Untuk menilai convergent validity suatu konstruk dapat dilakukan dengan 

melihat score Average Varian Extracted (AVE), masing-masing harus bernilai di 

atas 0,5 (Sarwono & Narimawati, 2015). 

4.3.3 Discriminant Validity 

Discriminant validity dari model pengukuran (outer model) dengan indikator 

refleksif dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Jika 

korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran 

konstruk lainnya, maka hal itu menunjukan bahwa konstruk laten memprediksi 

ukuran pada blok mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya. 

Sebagai ilustrasi loading factor JRT1, JRT2, JRT3, JRT4, JRT5 pada variabel 

job rotation adalah sebesar 0.899, 0.891, 0.885, 0.809, 0.905. Jumlah ini lebih 

tinggi dibandingkan loading factor dengan konstruk lain yaitu role stress, job 

satisfaction dan organizational commitment. 
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4.3.4 Reliability Construct 

Reliabilitas konstruk dari measurement model dengan indikator refleksif 

dapat diukur dengan melihat nilai composite reliability dari blok indikator yang 

mengukur konstruk. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai composite 

reliability diatas 0.70 (Ghozali, 2014), menunjukkan bahwa nilai composite 

reliability untuk semua konstruk adalah diatas 0.7 yang menunjukkan bahwa 

semua konstruk pada  model yang diestimasi memenuhi kriteria reliabel. 

4.3.5 Cronbach’s Alpha 

Uji reliabilitas juga bisa diperkuat dengan Cronbach’s Alpha dengan nilai 

yang disarankan adalah diatas 0,60. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

nilai cronbach’s alpha untuk semua konstruk berada di atas 0,6 yang 

menunjukan bahwa semua konstruk pada model yang diestimasi memenuhi 

kriteria reliabel. 

4.4 Pengujian Hipotesis 

Signifikasi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat 

berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang 

digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output path 

coeficients berikut ini: 

Tabel 4.1 Path Coefficients 

 Original 

Sampel 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard  

Deviation 

(STDEV) 

T-Statistik 

(O/STDEV) 

P-

Values 

JR               JS 0.352 0.385 0.166 2.125 0.034 

JR              OC 0.242 0.245 0.124 1.954 0.051 

RS              JS -0.327 -0.341 0.196 1.665 0.097 

RS              OC -0.530 -0.530 0.098 5.427 0.000 

 

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 
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1. Job Rotation > Job Satisfaction 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, hubungan Job Rotation dengan Job 

Satisfaction adalah signifikan dengan T-statistik berada di atas 1,96 yaitu 

sebesar 2.125. Nilai path coefficient adalah positif yaitu diatas 0.3 sebesar 

0,352 yang menunjukkan bahwa hubungan antara hubungan Job Rotation 

dengan Job Satisfaction adalah positif. Dengan demikian hipotesis H1 dalam 

penelitian ini yang menyatakan bahwa Job Rotation berpengaruh positif 

signifikan terhadap Job Satisfaction diterima. Dari hasil ini disimpulkan bahwa 

adanya Job Rotation akan lebih meningkatkan kepuasan kerjanya. 

2. Job Rotation > Organizational Commitment 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, hubungan Job Rotation dengan 

Organizational Commitment adalah tidak signifikan dengan T-statistik karena 

berada di bawah 1,96 yaitu sebesar 1.954. Nilai path coefficient adalah positif 

yaitu dibawah 0,3 sebesar 0,242 yang menunjukkan bahwa hubungan antara 

Job Rotation dengan Organizational Commitment adalah positif. Dengan 

demikian hipotesis H2 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Job 

Rotation berpengaruh positif signifikan terhadap Organizational Commitment 

diterima. Namun, dalam penelitian ini Job rotation meskipun memiliki pengaruh 

positif terhadap Organizational Commitment tapi tidak memberikan pengaruh 

apa pun terhadap komitmen organisasi. 

3. Role Stress > Job Satisfaction 

  Berdasarkan tabel 4.1 diatas, hubungan Role Stress dengan Job 

Satisfaction adalah tidak signifikan dengan T-statistik berada di bawah 1,96 

yaitu sebesar 1.665. Nilai path coefficient adalah negatif yaitu sebesar -0.327 

yang menunjukkan bahwa hubungan antara Role Stress dengan Job 

Satisfaction adalah negatif. Dengan demikian hipotesis H3 dalam penelitian ini 

yang menyatakan bahwa Role Stress berpengaruh negatif terhadap Job 

Satisfaction diterima. Namun, dalam penelitian ini Role Stress meskipun 

memiliki pengaruh negative terhadap Job Satisfaction tapi tidak memberikan 

pengaruh apa pun terhadap kepuasan kerja. 

4. Role Stress > Organizational Commitment 

 Berdasarkan tabel 4.1 diatas, hubungan Role Stress dengan 

Organizational Commitment adalah signifikan dengan T-statistik berada di atas 

1,96 yaitu sebesar 5.427. Nilai path coefficient adalah negatif yaitu diatas 0.3 

sebesar 0.530 yang menunjukkan bahwa hubungan antara hubungan Role 
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Stress dengan Organizational Commitment adalah negatif. Dengan demikian 

hipotesis H4 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Role Stress 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Organizational Commitment diterima. 

Dari hasil ini disimpulkan bahwa adanya Role Stress akan lebih menurunkan 

Organizational Commitment dalam suatu perusahaan hal ini ditunjukkan 

semakin banyaknya tekanan peran, karyawan akan semakin tidak loyal yang 

menyebabkan rendahnya komitmen karyaawan terhadap organisasi. 

 

4.5 Implikasi Manajerial 

 

1. Rotasi Pekerjaan (job rotation) 

Dapat diketahui bahwa di PT. Astra International Tbk. – Honda Sales 

Operation, pengaruh faktor rotasi pekerjaan sangat diperlukan untuk 

meningkatkan kepuasan karyawannya, dikarenakan kekuatan dari rotasi 

pekerjaan mampu mengurangi kebosanan dan meningkatkan motivasi 

melalui penganekaragaman kegiatan karyawan. Berdasarkan nilai score 

loading tertinggi tehadap variabel job satisfaction yaitu sebesar 0.352, hal 

ini membuktikan bahwa rotasi kerja  sangat memberikan peningkatan 

kepada karyawan dalam menimbulkan rasa kepuasan kerja. Hal ini 

membuktikan bahwa hasil penelitian yaitu, jika seorang karyawan 

memperoleh perputaran pekerjaan pada setiap kurun waktu tertentu maka 

dia akan merasa pekerjaan yang dilakukan akan memberikan berbagai 

pengalaman dan mengurangi kecurigaan antar sesama karyawan sehingga 

akan menimbulkan rasa kepercayaan dan kemudian akan tercipta rasa 

kepuasan kerja. 

2. Tekanan Peran (role stress) 

Dapat diketahui bahwa di PT. Astra International Tbk. – Honda Sales 

Operation, pengaruh faktor tekanan peran  menunjukkan seberapa luas 
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harapan anggota organisasi dalam menghadapi situasi yang mengandung 

unsur ketidakjelasan sehingga antar peran bertentangan dan menimbulkan 

konflik, ditambah dengan adanya pekerjaan yang berat. Berdasarkan nilai 

skor loading tertinggi tehadap variabel Organizational Commitment yaitu 

sebesar -0.530, hal ini membuktikan bahwa tekanan peran (role stress) 

memang sangat berpengaruh pada hasil kerja. Semakin banyaknya 

tekanan peran, karyawan akan semakin tidak loyal yang menyebabkan 

rendahnya komitmen karyaawan terhadap organisasi. Hal ini membuktikan 

bahwa hasil penelitian yaitu, jika seorang karyawan mendapatkan tekanan 

peran pada tingkat pekerjaan tertentu maka dia akan merasa pekerjaan 

yang dilakukan adalah suatu beban, akibatnya tidak ada loyalitas karyawan 

yang tercipta dengan baik sehingga akan menyebabkan komitmen 

karyawan terhadap organisasi menurun. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh rotasi kerja dan tekanan 

peran (role stress) terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi pada karyawan 

Dealer Honda Motor Jakarta Selatan. Hasil analisis data yang dilakukan dengan 

menggunakan analisis smartPLS 3.0 menunjukkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Rotasi kerja (job rotation) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja (job satisfaction) 

2. Rotasi kerja (job rotation) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

komitmen organisasi (organizational commitment) 

3. Tekanan peran (role stress) berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja 

(job satisfaction) 

4. Tekanan peran (role stress) berpengaruh negatif signifikan terhadap 

komitmen organisasi (organizational commitment) 

5.2 Saran 

 Penelitian ini tentu saja jauh dari sempurna dan tentunya masih memiliki 

beberapa keterbatasan sehingga masih memerlukan penyempurnaan untuk peniliti di 

masa yang akan datang. Oleh karena itu, berikut beberapa saran yang memungkinkan 
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yang dapat diberikan untuk perusahaan ataupun karyawan Dealer Honda Motor 

Jakarta Selatan dan untuk penelitian selanjutnya, antara lain: 

1.  Rotasi kerja harus dilakukan sewaktu-waktu agar karyawan merasa puas 

dengan bertambahnya pengalaman serta pengetahuan mereka 

2. Organisasi harus menghindari tekanan peran untuk para karyawan agar 

loyalitas karyawan dapat tercipta dengan baik 

3. Organisasi harus menghindari ataupun meminimalisir tekanan peran yang 

membuat para karyawan menjadi tidak puas. Jika tekanan peran sedikit 

ataupun tidak ada, karyawan akan merasa puas dengan pekerjaannya 

sehingga kinerja kerja mereka akan meningkat. 

 

 

LAMPIRAN 

R-Square 

Construct R-Square Kriteria 

Job Satisfaction 0.312 Moderat 

Organizational Commitment 0.430 Baik 

 

Average Variance Extracted 

Construct AVE Kriteria 

Job Rotation 0.772 Valid 

Role Stress 0.509 Valid 

Job Satisfaction 0.511 Valid 

Organizational Commitment 0.573 Valid 

 

Composite Reliability 

Construct Composite Reliability Kriteria 

Job Rotation 0.944 Reliabel 

Role Stress 0.794 Reliabel 

Job Satisfaction 0.837 Reliabel 

Organizational Commitment 0.888 Reliabel 
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Cronbach’s Alpha 

Construct Cronbach’s Alpha Kriteria 

Job Rotation 0.926 Reliabel 

Role Stress 0.697 Reliabel 

Job Satisfaction 0.753 Reliabel 

Organizational Commitment 0.846 Reliabel 

 

Construct Validity 

Construct 
Loading 
Factor 

Nilai Loading 
Factor 

Kriteria 

Job Rotation 

JR1 0.899 

Valid 

JR2 0.891 

JR3 0.885 

JR4 0.809 

JR5 0.905 

Role Stress 

RS2 0.524 

Valid 
RS3 0.470* 

RS4 0.855 

RS5 0.900 

Job Satisfaction 

JS1 0.767 

Valid 
JS2 0.781 

JS3 0.806 

JS4 0.606 

JS5 0.581 

Organizational 

Commitment 

OC1 0.875 

Valid 

OC2 0.811 

OC3 0.650 

OC4 0.595 

OC5 0.766 

OC6 0.809 

(Sumber: Data Primer smartPLS 3.0 yang diolah peneliti, 2016) 
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Cross Loading 

 Job 
Rotation 

Role 
Stress 

Job 
Satisfaction 

Organizational 
Commitment 

JR1 0.899 0.494 0.298 -0329 

JR2 0.891 0.547 0.335 -0.349 

JR3 0.885 0.357 0.464 -0.366 

JR4 0.809 0.300 0.424 -0.288 

JR5 0.905 0.316 0.373 -0.198 

RS2 -0.262 -0.123 -0.361 0.524 

RS3 0.042 -0.092 -0.139 0.470 

RS4 -0.190 -0.401 0.433 0.855 

RS5 -0.410 -0.472 -0.636 0.900 

JS1 0.343 0.767 0.422 -0.234 

JS2 0.355 0.781 0.370 -0.252 

JS3 0.454 0.806 0.466 -0.300 

JS4 0.188 0.606 0.389 -490 

JS5 0.303 0.581 0.542 -0.311 

OC1 0.338 0.517 0.875 -0.479 

OC2 0.244 0.383 0.811 -0.457 

OC3 0.410 0.573 0.650 -0.404 

OC4 0.321 0.376 0.595 -0.516 

OC5 0.256 0.402 0.766 -0,524 

OC6 0.362 0.541 0.809 -0.356 

(Sumber: Data Primer smartPLS 3.0 yang diolah peneliti, 2016) 
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Hasil Uji PLS Algorithm 

 
 

Hasil Uji Bootstrapping 
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