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ABSTRAK 
 
 

Sumber daya manusia merupakan hal terpenting. Perusahaan ataupun 
organisasi pasti membutuhkan sumber daya manusia. sumber daya manusia dan 
pengembangan karyawan sangat dituntut oleh perusahaan. Karyawan berlomba-
lomba mengembangkan bakat serta keterampilannya. Tetapi tetap saja, karyawan 
memiliki perasaan. Mereka akan memilih tempat kerja yang membuat mereka 
merasa nyaman. baik dari segi lingkungan maupun penghasilan yang mereka 
terima. Oleh karena itu, karyawan maupun perusahaan harus saling bekerjasama 
karena keduanya saling membutuhkan. 

Penelitian ini dikategorikan sebagai metode analisis deskriptif dengan 
mengambil sampel dan kuesioner sebagai alat utama. Sampel penelitian ini adalah 
karyawan di salah satu cabang Dealer Honda Motor, sebanyak 41 karyawan 
dijadikan sampel. Sedangkan responden yang digunakan adalah seluruh karyawan 
yang bekerja di cabang tersebut. 

Hasil analisis menggunakan Structural Equation Model (SEM) berbasis 
Variance dan hasilnya akan diringkas sebagai berikut: 1. Pengaruh JR yang 
diberikan adalah positif dan signifikan terhadap JS. 2. Pengaruh JR yang diberikan 
adalah positif dan signifikan terhadap OC. 3. Pengaruh negatif dari RS tidak 
berpengaruh terhadap JS. 4. Pengaruh RS yang diberikan adalah negatif terhadap 
OC. 
 
Kata Kunci : rotasi kerja, tekanan peran, kepuasan kerja, dan komitmen 

organisasi karyawan. 
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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. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

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. Komitmen organisasi merupakan faktor 

yang sangat penting untuk menghasilkan kinerja karyawan yang optimal. Ketika 

seseorang memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasinya, tentunya ia tidak 

akan pernah berfikir untuk berpindah organisasi. Bahkan orang tersebut akan 

memberikan kinerja terbaiknya untuk organisasi. 

Komitmen organisasi merupakan keyakinan seorang karyawan untuk tetap 

berada didalam organisasi. Seseorang dengan tingkat komitmen yang tinggi 

menunjukkan sikap positif terhadap pekerjannya. Dan sebaliknya, seseorang 

dengan tingkat komitmen yang rendah akan menunjukkan sikap negatif terhadap 

pekerjaannya. Pada umumnya komitmen karyawan terhadap suatu organisasi 
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melibatkan tiga sikap, yaitu rasa identifikasi dengan tujuan organisasi, perasaan 

terlibat dalam tugas-tugas organisasi dan perasaan setia terhadap organi sasi 

(Ivancevich, Konopaske, & Matteson, 2007:234) komitmen organisasi adalah 

keadaan pada diri anggota yang selanjutnya mengidentifikasinya dengan ciri khas 

dan tujuan organisasi serta mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. 

jadi komitmen organisasi dapat juga dikatakan sebagai keadaan dimana seseorang 

mempertahankan keanggotaannya didalam organisasi d engan cara tetap terlibat 

dan setia pada pekerjaannya. 

Fenomena komitmen organisasi menjadi perhatian oleh banyak karyawan. 

Banyak karyawan yang hanya menjadikan organisasinya hanya sebagai batu 

loncatan. Tidak sedikit karyawan yang tidak loyal terhadap organisasinya, 

sehingga meningkatkan tingkat turnover ditempat mereka bekerja. Sebuah survei 

mengenai komitmen organisasi yang dilakukan oleh perusahaan PayScale bahwa 

banyaknya pekerja yang tidak loyal. Padahal, perusahaan-perusahaan ini 

memberikan kompensasi yang cukup besar bagi karyawannya (sumber: 

kompasiana). Dapat ditarik kesimpulan bahwa karyawan yang mudah untuk 

berpindah organisasi dan memutuskan untuk keluar, dikarenakan tidak adanya 

komitmen karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja. 

Selain komitmen organisasi, untuk mempertahankan karyawannya 

organisasi juga harus mampu memenuhi kepuasan kerja para karyawan. Kepuasan 

kerja juga merupakan hal yang sama pentingnya selain komitmen organisasi untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketika seseorang merasakan 

kepuasan dalam bekerja, tentunya orang tersebut akan berupaya semaksimal 
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mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi organisasinya. Seseorang dengan 

tingkat kepuasan yang tinggi akan berpengaruh positif  bagi organisasi. 

Sebaliknya seseorang dengan tingkat kepuasan yang rendah akan memberikan 

pengaruh kurang baik terhadap organisasi. 

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 (Soeghandi, Sutanto, & 

Setiawan, 2013). Untuk memperoleh kepuasan kerja dari para karyawan, 

organisasi harus mampu memberikan hak yang sesuai bahkan melebihi harapan  

dari apa yang telah karyawan kerjakan. Menurut Hessel (2005) kepuasan kerja 

adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau 

pekerjaannya dalam organisasi. Mereka mengukur tingkat rasa puas individu dari 

mendapatkan imbalan yang setimpal dari bermacam-macam aspek situasi 

pekerjaan dari organisasi tempat mereka bekerja. 

Kepuasan kerja merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Dengan adanya 

survei dari Right Management yang merupakan anak perusahaan dari Manpower 

Group merilis hasil survei mereka pada 2 April 2013. Survei online yang 

dilakukan pada 15 Mei 2012 ditanggapi oleh 411 pekerja di Amerika Serikat dan 

Kanada. Tercatat hanya 19 persen pekerja yang merasa puas dan 16 persen merasa 

cukup puas. 21 persen mengatakan kurang puas dan sisanya sebesar 44 persen 

merasa tidak puas. Survei ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan kerja 

karyawan masih sangat rendah. Penelitian tentang kepuasan kerja ini  juga 

didukung oleh survey yang dilakukan oleh JobStreat.com pada desember 2014. 
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Data yang dihasilkan dari 17.623 koresponden karyawan di Indonesia 

menyatakan, 73% karyawan tidak puas dengan pekerjaanya saat ini. Dengan hasil 

survey tersebut makin memperjelas bahwa tingkat kepuasan kerja karyawan di 

Indonesia masih terbilang sangat rendah. Rendahnya tingkat kepuasan kerja di 

Indonesia merupakan suatu masalah yang harus dicarikan solusinya.  

Tingkat kepuasan kerja karyawan dapat ditingkatkan dengan cara 

melakukan rotasi pekerjaan. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

(Ho, Chang, Shih, & Liang, 2009) tentang efek dari rotasi kerja dan stres terhadap 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi, dan penelitian yang dilakukan oleh 

(Nafei, 2014) tentang apakah rotasi kerja dan stres mempengaruhi sikap kerja, 

menunjukkan bahwa rotasi kerja dapat mempengaruhi faktor kepuasan kerja. 

Pada dasarnya rotasi pekerjaan 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 (Alfian, 

2010:210). Sundin (2001) juga menjelaskan rotasi pekerjaan adalah bahwa tugas 

atau pekerjaan bersifat monoton yang dilaksanakan terus-menerus dapat 

mengakibatkan kebosanan dan penurunan hasil kerja dari pegawai. Oleh sebab itu 

rotasi pekerjaan diperlukan agar karyawan selalu merasa fresh dalam mengerjakan 

pekerjaannya dan tidak merasa adanya tekanan peran (Santoso & Riyardi, 2012). 

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 
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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).  

(Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek, & Rosenthal, 1964) mengidentifikasikan tiga 

dimensi tekanan peran dalam organisasi. Dimensi tersebut merupakan konflik 

peran (Role Conflict), ketidakjelasan peran (Role Ambiguty) dan kelebihan peran 

(Role Overload). 

Tekanan peran dalam suatu organisasi pasti terjadi. Tapi hal ini merupakan 

tugas semua karyawan termasuk manajemen untuk mengahadapi dan mengatasi 

agar tekanan peran tersebut tidak meluas. Tekanan peran ini juga sangat menarik 

untuk diteliti, karena dengan adanya tekanan peran bisa mengakibatkan kepuasan 

kerja karyawan menurun, tingkat komitmen terhadap organisasi berkurang dan 

berdampak pada faktor-faktor lain yang bisa menghambat keberhasilan organisasi.  

Rotasi pekerjaan dan tekanan peran  (role stress) merupakan variabel-

variabel yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja serta komitmen organisasi. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap rotasi 

pekerjaan dan tekanan peran (role stress) yang mempengaruhi kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi. Studi terhadap variabel-variabel tersebut akan dilakukan 

pada karyawan Dealer Honda Motor Jakarta Selatan, sebagai merek yang dikenal 

masyarakat yang harus memperhatikan kepuasan para pelanggannya. Untuk 

memenuhi kepuasan para pelanggan, perusahaan harus menyenangkan para 

karyawannya supaya mereka bekerja dengan optimal. 
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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). 

Bagi organisasi atau perusahaan mengatur dan mengurus karyawan yang 

banyak dan berasal dari ragam dan budaya yang berbeda tidaklah mudah. 

Ditambah dengan mereka tetap harus menomorsatukan kepuasan para 

pelanggannya. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia pada karyawan 

Dealer Honda Motor harus ditingkatkan. Salah satu strateginya adalah dengan 

cara membuat para karyawan merasa puas dan komit terhadap perusahaan, agar 

mereka dapat bekerja secara optimal. 

Karena Astra International termasuk perusahaan induk yang cukup besar 

dan memiliki banyak karyawan,  penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

diperusahaan ini dan 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 Pekerjaan) dan Role Stress (Tekanan 

Peran) terhadap Job Satisfaction (Kepuasan Kerja) dan Organiztional 

Commitment (Komitmen Organisasi) pada Karyawan Dealer Honda Motor 

Jakarta Selatan”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Luasnya ruang lingkup obyek penelitian dan agar penelitian ini dapat 

berfokus pada permasalahan yang ingin diteliti. Maka peneliti menetapkan 

batasan penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya dilakukan di Dealer Honda Motor Jaksel. Hal ini 

dilakukan karena sebagai perusahaan corporate harus memperhatikan 

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, agar hasil kerja mereka dapat 

optimal dan memuaskan. 
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2. Penelitian hanya dilakukan terhadap karyawan Dealer Honda Motor 

Jaksel. Karena sebagai bagian dari sumber daya manusia perusahaan, 

karyawan harus memiliki komitmen dalam organisasi. 

 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Komitmen organisasi masih cukup memprihatinkan, karena banyaknya 

karyawan yang menjadikan organisasi sebagai kutu loncat (sumber: kompasiana). 

Namun, komitmen organisasi memiliki dampak yang positif. Untuk menjawab 

fenomena tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam berbagai pertanyaan sebagai 

berikut: 

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? 
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1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah rotasi pekerjaan karyawan Dealer Honda Motor 

Jaksel memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan 

2. Untuk mengetahui apakah rotasi pekerjaan memiliki pengaruh positif 

terhadap komitmen organisasi Dealer Honda Motor Jaksel 

3. Untuk mengetahui apakah tekanan peran memiliki pengaruh negatif 

terhadap kepuasan kerja karyawan Dealer Honda Motor Jaksel 

4. Untuk mengetahui apakah tekanan peran memiliki pengaruh negatif 

terhadap komitmen organisasi Dealer Honda Motor Jaksel 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan didapat dari terlaksananya penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan 

Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya mengenai komitmen 

organisasi dan kepuasan kerja karyawan. Dan juga untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh dari rotasi pekerjaan karyawan, stres karyawan, 

kepuasan kerja karyawan, dan komitmen organisasi karyawan. Penelitian 

ini juga dapat digunakan sebagai perluasan penelitian selanjutnya yang 

berkaitan tentang kepuasan kerja dan komitmen organisasi. 
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2. Manfaat praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan tambahan 

yang berguna bagi organisasi untuk mengembangkan strategi manajemen 

sumber daya manusia. Selain itu juga menjadi salah satu acuan dalam 

mengembangkan praktek meningkatkan kepuasan kerja serta 

menumbuhkan komitmen organisasi karyawan. Sehingga organisasi dapat 

menentukan strategi yang sesuai untuk mengatasi permasalahan sumber 

daya manusia. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara umum, isi penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing 

bab akan terbagi menjadi sub-sub bab yang semakin terperinci, yaitu dengan 

susunan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang pemilihan topik, ruang lingkup penelitian, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini terdiri dari pemaparan teori-teori yang terkait dengan rotasi pekerjaan, 

stres, kepuasan kerja dan komitmen organisasi. pengembangan kerangka 

pemikiran, hubungan antar variabel penelitian dan hipotesis penelitian. 
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BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian karyawan Dealer Honda 

Motor Jakarta. Populasi dan sampel penelitian, jenis data, metode pengumpulan 

data, operasionalisasi variabel, model penelitian tekhnik pengolahan data, dan 

tekhnik pengujian hipotesis. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini berisi tentang analisa data yang diperoleh peneliti dari angket yang telah 

disebarkan kepada responden sebagai sumber data primer. Data penelitian ini 

adalah hasil dari kuesioner yang disebarkan. Adapun data lain yang diperoleh 

melalui pengamatan dan wawancara terhadap karyawan, dan studi pustaka yang 

digunakan peneliti sebagai data sekunder atau penunjang guna melengkapi dan 

memperluas data utama. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pada bab empat 

sebelumnya, memberikan saran dari peneliti untuk objek yang digunakan yaitu 

Dealer Honda Motor Jakarta Selatan, dan saran untuk penelitian terhadap praktik 

yang ada. 

 

 

 

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



 
 

12 
Indonesia Banking School 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Komitmen Organisasi (Organizational Commitment) 

Komitmen organisasi menurut kamus besar bahasa indonesia terdiri dari 

dua kata yang bermakna yaitu komitmen dan organisasi. Komitmen adalah 

perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu. Sedangkan organisasi adalah 

kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan 

bersama. Jadi, komitmen organisasi merupakan keterikatan antar sesama 

karyawan untuk melakukan sesuatu demi terciptanya tujuan bersama. 

Komitmen (Cohen, 2007) menjelaskan bahwa kekuatan yang mengikat 

individu untuk melakukan suatu aksi untuk menuju satu atau beberapa tujuan. 

Terkait dengan definisi tersebut, komitmen organisasi (Arnold, 2005) yaitu 

kekuatan relatif pada identifikasi individu dan keterlibatannya dalam organisasi 

(Kusumaputri, 2015). Sedangkan Miller dan Lee (2001), mendeskripsikan bahwa 

komitmen organisasi adalah suatu keadaan yang mana anggota organisasi terikat 

aktivitas dan keyakinannya, adapun fungsinya untuk mempertahankan aktivitas 

dan keterlibatan mereka dalam organisasi (Kusumaputri, 2015). 

Menurut (Ivancevich et al., 2007) komitmen organisasi sebagai perasaan 

identifikasi, keterlibatan dan kesetiaan yang diekspresikan oleh karyawan 

terhadap perusahaan. Dan komitmen terhadap suatu organisasi melibatkan tiga 
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sikap, yaitu rasa identifikasi dengan tujuan organisasi; perasaan terlibat 

dalam tugas-tugas organisasi; dan perasaan setia terhadap organisasi. Lalu Miller 

(2003) dalam Cohen (2007)  menegaskan bahwa komitmen organisasi adalah 

keadaan pada diri anggota yang selanjutnya mengidentifikasinya dengan ciri khas 

dan tujuan organisasi serta mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi 

(Kusumaputri, 2015). 

Komitmen organisasi (Becker, 1960; Alluto, Hrebeniak dan Alonso, 1973) 

didasarkan pada definisi pertukaran (exchange) atau Side-bet theory. Teori ini 

menjelaskan bahwa individu-individu yang berkomitmen dengan organisasi akan 

tetap pada posisinya, tidak terikat dengan kondisi-kondisi yang memunculkan 

tekanan (stressfull),  (S. Robbins & Judge, 2008). Porter dalam Minner (1988) 

menjelaskan bahwa komitmen organisasi sebagai keterikatan (attachment) dengan 

organisasi dikarakteristikkan melalui kehendak untuk tetap bertahan; identifikasi 

dengan nilai-nilai dan tujuan organisasi; serta kesediaan untuk berusaha lebih 

dalam perilakunya (Kusumaputri, 2015). Sedangkan menurut (Kusumaputri, 

2015), komitmen organisasi adalah keadaan psikologis yang mencirikan hubungan 

karyawan (anggota) 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. 

Dari definisi-definisi komitmen organisasi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa komitmen organisasi merupakan suatu kekuatan yang mengikat individu 
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melalui aktivitas dan keyakinannya untuk mengidentifikasi dengan nilai-nilai dan 

tujuan organisasi serta tetap bertahan dalam keterlibatannya didalam organisasi 

untuk mencapai tujuan bersama. 

 

2.1.1.1  Model Komitmen Organisasi 

 Komitmen organisasi (Suparyadi, 2015:452) bersifat multidimensi, oleh 

karena itu Meyer dan Allen (1990) mengidentifikasi tiga model dimensi dari 

komitmen organisasi, yaitu sebagai berikut (Luthans, 2006): 

1. Komitmen afektif 

Komitmen afektif adalah tingkat keterikatan anggota secara psikologis pada 

organisasi berdasarkan seberapa baik perasaan mengenai organisasi. komitmen 

jenis ini muncul dan berkembang oleh dorongan adanya kenyamanan, keamanan, 

dan manfaat lain yang dirasakan dalam suatu organisasi yang tidak diperolehnya 

dari tempat atau organisasi lain. Semakin nyaman dantinggi manfaat yang 

dirasakan oleh anggota, maka komitmennya akan semakin tinggi pula. Indikator 

adanya komitmen yang makin tinggi ini dapat dicermati pada adanya penerimaan 

terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai organisasi, perilaku kerja anggota yang 

cenderung melebihi tuntutan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya secara 

formal, misalnya membantu rekan kerja dalam menyelesaikan pekerjaannya, 

mengajukan gagasan-gagasan untuk perbaikan dan kemajuan organisasi, membela 

kepentingan organisasi dari serangan pihak lain, selalu menceritakan keunggulan 
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organisasinya kepada pihak lain, dan sebagainya. Anggota yang memiliki 

komitmen afektif tinggi akan cenderung tetap bertahan berada diorganisasinya 

sekarang sampai ia tidak diperlukan lagi oleh organisasi karena usia atau pensiun. 

2. Komitmen normatif 

Komitmen normatif adalah tingkat keterikatan anggota secara psikologis pada 

organisasi karena adanya kewajiban moral untuk memelihara hubungan dengan 

organisasi. dalam komitmen normatif ini, anggota tetap bertahan dan 

berkontribusi terhadap organisasi karena didorong oleh adanya kewajiban moral 

untuk memenuhi kontrak psikologis yang telah mereka sewpakati dengan 

organisasi, yaitu bahwa anggota memiliki kewajiban untuk melakukan upaya-

upaya tertentu dalam melaksanakan pekerjaannya karena mereka telah menerima 

imbalan dari organisasi. berbeda dengan komitmen afektif, komitmen normatif 

ditandai dengan perilaku kerja anggota yang bersifat terbatas pada apa yang 

menjadi tanggungjawab secara formal. Mereka tidak tertarik untuk mengorbankan 

waktu, tenaga, atau pikirannya terhadap masalah-masalah organisasi yang bukan 

menjadi tanggungjawabnya. Anggota dengan komitmen normatif yang tinggi 

memiliki kecenderungan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik dan sesuai 

dengan apa yang diharapkan oleh organisasi. anggota denga komitmen normatif 

merasa bahwa mereka tidak memperoleh manfaat lebih selain apa yang telah 

disepakatinya dalam kontrak psikologis dengan organisasi, dan mereka tetap ingin 

bertahan dalam organisasi. 
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3. Komitmen berkelanjutan 

Komitmen berkelanjutan adalah tingkat keterikatan anggota secara psikologis 

pada organisasi karena biaya yang mereka tanggung sebagai konsekuensi apabila 

keluar dari organisasi. dalam komitmen berkelanjutan, anggota akan 

mengkalkulasi rasio antara manfaat yang mereka peroleh dengan pengorbanan 

atas keterlibatannya dalam organisasi. apabila rasio yang diperoleh lebih tinggi 

daripada apabila mereka keluar dari organisasi atau bekerja ditempat atau 

organisasi lain maka anggota akan memiliki daya tahan atau komitmen pada 

organisasinya yang sekarang. Sebaliknya, apabila rasionya lebih rendah daripada 

apabila anggota keluar dari organisasinya yang sekarang maka komitmennya akan 

rendah, dan sangat mungkin anggota ini akan keluar dari organisasinya yang 

sekarang. 

 

2.1.1.2  Tingkatan Komitmen Organisasi 

 Terdapat perbedaan tingkatan pada komitmen organisasi yang terkait 

dengan pengembangan individu (Reichers, 1985) pada komitmen organisasi 

(Erika, 2015). Tingkatan komitmen anggota cenderung bergerak dari tingkatan 

rendah ke tingkatan moderat dan berlanjut untuk berkembang ke tingkatan 

komitmen yang lebih tinggi. 
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1. Tingkat komitmen organisasi yang lebih tinggi 

Tingkatan komitmen organisasi (Reichers, 1985) yang tinggi 

dikarakteristikkan oleh penerimaan yang kuat pada nilai-nilai organisasi dan 

kesediaan untuk memperluas usaha agar tetap berada dalam organisasi 

(Kusumaputri, 2015). Miller dalam Cohen (2007) menjelaskan bahwa komitmen 

organisasi yang tinggi berarti mengidentifikasi dengan posisi seseorang dalam 

organisasi. kehendak untuk tetap bertahan dalam organisasi menjelaskan bahwa 

kecenderungan perilaku pada tingkatan ini sangat terkait dengan dimensi 

komitmen afektif, yaitu individe bertahan karena mereka memang 

menginginkannya (Kusumaputri, 2015). 

2. Tingkat komitmen organisasi yang sedang (moderate) 

Tingkat komitmen yang moderat pada komitmen organisasi dikarakteristikkan 

oleh penerimaan yang rasional dari tujuan-tujuan dan nilai-nilai organisasi sama 

dengan kesediaan untuk memperluas usaha untuk tetap bertahan dalam organisasi 

(Kusumaputri, 2015). 

Tingkatan ini dapat dipahami sebagai komitmen yang sedang dan yang 

menyiratkan sebagian komitmen. Kesediaan untuk tetap bertahan (Allen dan 

Meyer, 1991) adalah atribusi dari komitmen moral yang dikaitkan dengan dimensi 

normatif komitmen. Individu bertahan dalam organisasi karena sudah seharusnya 

seperti itu (Kusumaputri, 2015). 
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3. Tingkat komitmen organisasi yang lebih rendah 

Tingkatan komitmen organisasi yang rendah (Meyer dan Allen, 1991) 

dikarakteristikkan oleh senjangnya pemahaman tujuan dan nilai-nilai organisasi, 

juga kesediaan, untuk memperluas usaha untuk tetap bertahan dengan organisasi. 

Anggota organisasi yang berada pada tingkatan ini tetap bertahan karena dia ingin 

tetap bertahan pada organisasi terkait dengan komitmen berkelanjutan 

(Kusumaputri, 2015). 

Gambar 2.1 Tingkatan komitmen organisasi 

 

Sumber:  (Reichers, 1985:470) diadopsi dari Erika, 2015 
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2.1.1.3  Dampak dari komitmen organisasi 

 Komitmen organisasi juga dapat memiliki efek positif maupun negatif bagi 

organisasi. 

1. Dampak positif 

Anggota organisasi yang berkomitmen berkontribusi secara positif 

dengan organisasi dibandingkan anggota yang kurang memiliki komitmen. 

Cohen (2007), menjelaskan bahwa anggota organisasi yang memiliki 

komitmen yang tinggi akan menunjukkan kinerja dan produktivitas yang 

semakin baik, sedangkan yang sebaliknya menunjukkan semakin 

rendahnya tingkat ketidakhadiran dan keterlambatan (Kusumaputri, 2015). 

Hal ini mengimplikasikan bahwa anggota organisasi dengan komitmen 

yang tinggi cenderung meningkatkan usaha agar mencapai kinerja yang 

lebih baik serta akan menginvestasikan sumber daya yang dimiliki bagi 

organisasi. 

Komitmen organisasi (Morrow, 1993) dapat menghasilkan tenaga 

kerja yang stabil dan produktif. Kondisi ini memungkinkan anggota untuk 

secara leluasa menyalurkan kreativitas dan kontribusi terhadap inisiatif 

pengembangan organisasi. Anggota organisasi yang cenderung memiliki 

komitmen yang tinggi tidak akan meninggalkan organisasi karena 

ketidakpuasan, tetapi akan cenderung berani menghadapi tantangan dalam 

aktivitas pekerjaan. Anggota yang memiliki komitmen akan memiliki 

orientasi pada prestasi dan inovasi yang diarahkan pada pencapaian tujuan 
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optimal dalam hal keterlibatannya dan memperbaiki kinerja (Kusumaputri, 

2015). 

2. Dampak negatif 

Anggota organisasi yang memiliki komitmen yang rendah terhadap 

organisasinya akan memiliki dampak yang negatif. Dan anggota organisasi 

yang memiliki komitmen organisasi yang rendah cenderung akan 

menunjukkan kinerja yang kurang baik. Komitmen organisasi (Lowman, 

1993:65) dapat dikatakan sebagai disfungsi kerja ketika kondisi tersebut 

dikarakteristikkan oleh komitmen yang kurang optimal (Kusumaputri, 

2015). Berikut ini merupakan indikasi karakteristik komitmen yang kurang 

dan berlebih menurut Lowman (1993:65). 

 

Tabel 2.1 Karakteristik pada komitmen yang terlalu tinggi dan terlalu rendah 

Komitmen yang kurang 
(under commitment) 

Komitmen yang berlebih 
(over commitment) 

Takut akan keberhasilan 
(fear of success) 

Karyawan yang terlalu loyal 

Takut akan kegagalan 
(fear of failure) 

Burn out pada pekerjaan 

Penundaan yang bersifat kronis dan 
terus-menerus 

(chronic and persistent 
procastination) 

Pola obsesif dan kompulsif 
ditempat kerja 

Budaya negatif, faktor-factor 
keluarga dan kepribadian 

Kecemasan 

Prestasi yang rendah bersifat kronis 
dan terus-menerus 

(chronic and persistent under- 
achievement) 

Tingkat energi yang sangat tinggi 

Sumber: (Lowman, 1993:65 dalam Erika, 2015). 
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Banyaknya anggota organisasi yang bermalas-malasan dan 

tingginya tingkat absensi serta banyaknya anggota organisasi yang 

memutuskan untuk keluar dari organisasi berarti memiliki tingkat 

komitmen organisasi yang rendah. Cohen (2007)  menjelaskan bahwa 

hilangnya komitmen organisasi atau loyalitas merupakan penjelasan 

mengenai ketidakhadiran, keluarnya anggota, kurang optimalnya saat 

bekerja, ketidakpuasan dan keengganan untuk berpindah ke divisi lain 

(Kusumaputri, 2015). 

(Kusumaputri, 2015) menyimpulkan bahwa indikator tinggi rendah 

komitmen organisasi terlihat saat anggota menunjukkan perilaku kerja 

yang tidak semestinya seperti bermalas-malasan atau disfungsi lainnya. 

Sebaliknya, komitmen kerja yang baik ditunjukkan dengan kedisiplinan 

yang baik, produktivitas yang baik dan rendahnya ketidakhadiran. Bahkan, 

komitmen dapat terlihat saat anggota memutuskan untuk tetap dalam 

organisasi karena komitmen berkelanjutan. 

 

2.1.2 Kepuasan Kerja (Job Satisfaction) 

 Kepuasan kerja dapat dikatakan sebagai sikap senang dan bahagia 

seseorang terhadap suatu pekerjaan. Seseorang yang memiliki tingkat kesetiaan 

yang tinggi terhadap pekerjaannya, pasti orang tersebut telah merasa nyaman dan 

puas pada pekerjaan dan organisasinya. Kepuasan kerja menurut kamus besar 

bahasa indonesia terdiri dari dua kata yang bermakna yaitu kepuasan dan kerja. 
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Kepuasan adalah perasaan senang seseorang, dimana sesuatu yang diharapkan 

dapat terpenuhi ataupun dapat melebihi dari apa yang diharapkan. Sedangkan 

kerja adalah usaha seseorang untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapainya. Jadi, 

kepuasan kerja merupakan perasaan senang yang dirasakan seorang karyawan 

karena dapat memenuhi kebutuhan dan tercapainya tujuan didalam organisasi. 

 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 (Soeghandi 

et al., 2013). Lalu (Luthans, 2006:243) mendeskripsikan kepuasan kerja sebagai 

hasil dari persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan mereka 

memberikan hal yang dinilai penting (Soeghandi et al., 2013). Sedangkan 

kepuasan kerja (Handoko, 2000:193-194) adalah keadaan emosional yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan dari para karyawan dalam memandang 

pekerjaan mereka (Tangkilisan, 2005). 

 Menurut (Afandi, 2016:59) kepuasan kerja adalah sikap yang positif 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. Selain itu, kepuasan kerja (Griffin dan Arnold, 1996) 

adalah tingkatan kegembiraan yang didapatkan seseorang karena melakukan 

pekerjaan. (Tangkilisan, 2005:164) juga mengatakan kepuasan kerja adalah 

tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya 

dalam organisasi. Beliau menjelaskan tingkat rasa puas individu bahwa mereka 
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mendapat imbalan yang setimpal dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan 

dari organisasi tempat mereka bekerja. 

 Kepuasan kerja (S. Robbins & Judge, 2008) juga dapat didefinisikan 

sebagai suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil 

dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Kepuasan kerja (Handoko dan Asa’ad, 

1987) merupakan penilaian atau cerminan dari perasaan pekerja terhadap 

pekerjaannya (Umar, 2005). Mereka menyebutkan dampak kepuasan kerja perlu 

dipantau dengan mengaitkannya pada output yang dihasilkan seperti kepuasan 

kerja dengan produktivitas; kepuasan kerja dengan turnover; kepuasan kerja 

dengan absensi; kepuasan kerja dengan efek lainnya seperti dengan kesehatan 

fisik-mental, kemampuan mempelajari pekerjaan baru dan kecelakaan kerja. 

 Dari definisi-definisi kepuasan kerja tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan kerja merupakan suatu sikap atau perasaan karyawan dalam menanggapi 

pekerjaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan penilaian dari 

masing-masing diri karyawan itu sendiri. 

 

2.1.2.1 Aspek-aspek kepuasan kerja 

 (S. P. Robbins & Coulter, 2007:429)  menyebutkan bahwa adanya lima 

aspek dalam kepuasan kerja, yaitu: 
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1. Kerja yang secara mental menantang 

Karyawan cenderung menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi 

mereka kesempatan tidak menggunakan keterampilan dan kemampuan 

mereka dan menawarkan tugas, kebebasan dan umpan balik mengenai 

betapa baik mereka mengerjakan tugas tersebut. Karakteristik ini membuat 

kerja secara mental menantang. Pekerjaan yang kurang menantang 

menciptakan kebosanan, sebaliknya jika terlalu banyak pekerjaan 

menantang dapat menciptakan frustasi dan perasaan gagal. Pada kondisi 

tantangan yang sedang, kebanyakan karyawan akan mengalami 

kesenangan dan kepuasan dalam bekerja. 

2. Ganjaran yang pantas 

Para karyawan menginginkan pemberian upah dan kebijakan promosi 

yang mereka persepsikan adil dan sesuai dengan harapan mereka. Bila 

upah dilihat adil yang didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat 

keterampilan individu, dan standar upah karyawan, kemungkinan besar 

akan menghasilkan kepuasan. Tentu saja, tidak semua orang mengejar 

uang. Banyak orang bersedia menerima uang yang lebih kecil untuk 

bekerja dalam lokasi yang lebih diinginkan atau dalam pekerjaan yang 

kurang menuntut atau mempunyai keleluasaan yang lebih besar dalam 

bekerja yang mereka lakukan dan jam-jam kerja. Intinya bahwa besarnya 

upah bukanlah jaminan untuk mencapai kepuasan, namun yang lebih 

penting adalah persepsi keadilan. Sama dengan karyawan yang berusaha 

mendapatkan kebijakan dan promosi yang lebih banyak, dan status yang 
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ditingkatkan. Oleh karena itu individu-individu yang mempersepsikan 

bahwa keputusan promosi dibuat dalam cara yang adil kemungkinan besar 

akan mendapatkan kepuasan dari pekerjaan mereka. 

3. Kondisi kerja yang mendukung 

Berbagai studi menunjukkan bahwa karyawan lebih menyukai lingkungan 

kerja yang tidak berbahaya. Oleh karena itu, temperatur cahaya, 

kebisingan, dan faktor lingkungan lain harus diperhitungkan dalam 

pencapaian kepuasan kerja. 

4. Rekan kerja yang mendukung 

Karyawan akan mendapatkan lebih daripada sekedar uang atau prestasi 

yang berwujud dari dalam bekerja. Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga 

mengisis kebutuhan akan interaksi sosial. Oleh karena itu, sebaiknya 

karyawwan mempunyai rekan kerja yang ramah dan mendukung. Hal ini 

penting dalam hal kepuasan kerja. Perilaku atasan juga merupakan 

determinan utama dari kepuasan. Berbagai studi menunjukkan bahwa 

kepuasan karyawan ditingkatkan apabila atasan langsung bersifat ramah 

dan dapat memahami, menawarkan pujian untuk kinerja yang baik, 

mendengarkan pendapat karyawan, dan menunjukkan minat pribadi 

terhadap mereka. 

5. Kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan 

Pada hakikatnya, orang yang tipe kepribadiannya sesuai dengan pekerjaan 

yang mereka pilih lebih menunjukkan bakat dan kemampuan yang tepat 

untuk memenuhi tuntutan dari pekerjaannya. Dengan demikian, lebih 
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besar kemungkinan untuk berhasil pada pekerjaan tersebut dan mencapai 

kepuasan yang tinggi dari pekerjaan mereka. 

 

2.1.2.2 Faktor-faktor kepuasan kerja 

 Ada lima faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja yaitu sebagai 

berikut (Afandi, 2016:60): 

1. Pemenuhan kebutuhan (need fulfillment) 

Model ini dimaksudkan bahwa kepuasan kerja ditentukan oleh tingkatan 

karakteriktik pekerjaan memberikan kesempatan pada individu untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

2. Perbedaan (discrepancies) 

Model ini menyatakan bahwa kepuasan merupakan suatu hasil memenuhi 

harapan. Pemenuhan harapan mencerminkan perbedaan antara apa yang 

diharapkan dan yang diperoleh individu dari pekerjaan. Apabila harapan 

lebih besar daripada apa yang diterima, orang akan tidak puas. Sebaliknya 

diperkirakan individu akan puas apabila mereka menerima manfaat diatas 

harapan. 

3. Pencapaian nilai (value attainment) 

Pencapaian nilai ini memberikan gagasan bahwa kepuasan adalah hasil 

dari persepsi pekerja memberikan pemenuhan nilai kerja individual yang 

penting. 
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4. Keadilan (equity) 

Dalam model ini dimaksudkan bahwa  kepuasan memiliki model fungsi 

dari seberapa adil individu diperlakukan ditempat kerja. Kepuasan 

merupakan hasil dari persepsi orang bahwa perbandingan antara hasil kerja 

dan inputnya relatif lebih menguntungkan dibandingkan dengan 

perbandingan antara keluaran dan masukkan pekerjaan lainnya. 

5. Komponen genetik (dispositional/genetic components) 

Beberapa rekan kerja atau teman tampak puas terhadap variasi lingkungan 

kerja, sedangkan lainnya kelihatan tidak puas. Model ini didasarkan pada 

keyakinan bahwa kepuasan kerja sebagian merupakan fungsi sifat pribadi 

dan faktor genetik. Model menyiratkan perbedaan individu hanya 

mempunyai arti penting untuk menjelaskan kepuasan kerja seperti hal nya 

karakteristik lingkungan pekerjaan. 

  

2.1.2.3 Pengaruh kepuasan kerja  

(Afandi, 2016:63) mengatakan pengaruh kepuasan kerja sebagai berikut: 

1. Terhadap produktivitas 

Orang berpendapat bahwa produktivitas dapat dinaikkan dengan 

meningkatkan kepuasan kerja. Kepuasan kerja mungkin merupakan akibat 

dari produktivitas atau sebalinya. Produktivitas yang tinggi menyebabkan 

peningkatan dari kepuasan kerja hanya jika tenaga kerja memersepsikan 

bahwa apa yang telah dicapai perusahaan sesuai dengan apa yang mereka 
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terima (gaji/upah) yaitu adil dan wajar serta diasosiasian dengan performa 

kerja yang unggul. Dengan kata lain bahwa performa kerja menunjukan 

tingkat kepuasan kerja seorang pekerja, karena perusahaan dapat 

mengetahui aspek-aspek pekerjaan dari tingkat keberhasilan yang 

diharapkan. 

2. Ketidakhadiran (absenteisme) 

Ketidakhadiran sifatnya lebih spontan dan kurang mencerminkan 

ketidakpuasan kerja. Tidak adanya hubungan antara kepuasan kerja 

dengan ketidakhadiran. Karena ada dua faktor dalam perilaku hadir yaitu 

motivasi untuk hadir dan kemampuan untuk hadir. 

3. Keluarnya pekerja (turnover) 

Berhenti atau keluar dari pekerjaan mempunyai akibat ekonomis yang 

besar, maka besar kemungkinannya berhubungan dengan ketidakpastian 

kerja. Ketidakpuasan kerja pada pekerja dapat diungkapkan dalam 

berbagai cara misalnya selain dengan meninggalkan pekerjaan, mengeluh, 

membangkang, mencuri barang milik perusahaan/organisasi, menghindari 

sebagian tanggungjawab pekerjaan mereka dan lainnya. 

4. Respons terhadap ketidakpuasan kerja 

a. Keluar (exit) yaitu meninggalkan pekerjaan termasuk mencari 

pekerjaan lain 

b. Menyuarakan (voice) yaitu memberikan saran perbaikan dan 

mendiskusikan masalah dengan atasan untuk memperbaiki kondisi 
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c. Mengabaikan (neglect) yaitu sikap dengan membiarkan keadaan 

menjadi lebih buruk seperti sering absen atau semakin sering 

membuat kesalahan 

d. Kesetiaan (loyality) yaitu menunggu secara pasif sama kondisi 

menjadi mlebih baik termasuk membela perusahaan terhadap kritik 

dari luar 

 

2.1.3 Rotasi Pekerjaan (Job Rotation) 

Menurut kamus besar bahasa indonesia, rotasi pekerjaan terdiri dari dua 

kata yang bermakna yaitu rotasi dan pekerjaan. Rotasi yang berarti perputaran, 

sedangkan pekerjaan berarti penelaahan secara mendalam dan sistematis terhadap 

suatu kegiatan yang dapat memberikan keterangan tentang tugas, tanggungjawab 

dan sifat kegiatan, untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik. Jadi, 

rotasi pekerjaan adalah menyelesaikan suatu kegiatan yang telah diputar mengenai 

tugas dan tanggungjawab untuk dapat menyelesaikannya dengan baik. Sedangkan 

(Afandi, 2016:27) mengatakan rotasi kerja karyawan merupakan suatu pergerakan 

dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang biasanya tanpa mengakibatkan 

perubahan dalam hal gaji atau pangkat. 

Rotasi pekerjaan (Robbins & Judge, 2008:272) disebut juga pelatihan 

silang, yaitu pergantian periodik seorang karyawan dari satu tugas ketugas 

lainnya. Dijelaskan pula bahwa pergantian atau perpindahan tersebut dilakukan 

pada tingkat yang sama dan harus mempunyai persyaratan-persyaratan 
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keterampilan yang sama. Maksud tersebut sejalan dengan job rotation atau rotasi 

pekerjaan menurut Justine dalam bukunya (p119) bahwa rotasi pekerjaan adalah 

memindahkan management trainee dari satu departemen ke departemen lain untuk 

memperluas pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai semua bagian usaha. 

Rotasi pekerjaan juga melibatkan manajer dan nonmanajer dari satu 

pekerjaan ke pekerjaan lainnya. (Ivancevich et al., 2007:194) menjelaskan bahwa 

dalam melakukan hal ini individu diharapkan dapat menyelesaikan lebih banyak 

aktivitas pekerjaan karena setiap pekerjaan memasukkan tugas yang berbeda. 

Rotasi pekerjaan (Rozalena & Dewi, 2016:128)  merupakan pemberian 

serangkaian tugas kepada karyawan pada bidang tugas dan pekerjaan yang 

berbeda tetapi masih pada satu organisai. Dijelaskan pula bahwa rotasi pekerjaan 

ini tetap mengandung prinsip-prinsip pelatihan seperti materi pelatihan yang 

sesuai dengan sistem rotasi pekerjaan yang efektif, pengembangan dan sistem 

manajemen karir organisasi. 

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 juga dijelaskan oleh Mathis dan Jackson (2006:191) 

bahwa rotasi pekerjaan merupakan proses pemindahan seseorang karyawan dari 

suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang dapat meningkatkan kemampuan 

karyawan dan nilai bagi organisasi tanpa adanya perubahan jabatan, pangkat 

maupun kompensasi (Nursanti, Farida, & Widayanto, 2014). 
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Kekuatan dari rotasi pekerjaan (Robbins, 2006) adalah mampu 

mengurangi kebosanan dan meningkatkan motivasi melalui penganekaragaman 

kegiatan karyawan (Santoso & Riyardi, 2012:27). Penjelasan tersebut 

ditambahkan oleh Sundin (2001) bahwa alasan lain dilakukannya rotasi pekerjaan 

adalah bahwa tugas atau pekerjaan bersifat monoton yang dilaksanakan terus-

menerus dapat mengakibatkan kebosanan dan penurunan hasil kerja dari pegawai. 

Sedangkan Justine (p88) menuliskan bahwa transfer yang terdiri dari (mutasi dan 

rotasi pekerjaan) dan demosi merupakan dua kegiatan lain dari placement. 

Transfer terjadi jika seorang pegawai dipindahkan dari suatu jabatan ke jabatan 

lainnya yang pembayaran, tanggungjawab, serta tingkat jenjang organisasionalnya 

sama atau relatif sama. 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa rotasi pekerjaan 

merupakan perpindahan seseorang dalam jabatannya diebuah organisasi ke 

jabatan lain yang tingkat pangkat, jabatan maupun kompensasinya tidak berubah 

demi meningkatkan kemampuan serta pengalaman orang tersebut. 

 

2.1.3.1 Kelebihan dan kekurangan dari rotasi pekerjaan 

Kelebihan rotasi pekerjaan: 

Rotasi pekerjaan (Robbins & Judge, 2008:272) memiliki beberapa kelebihan, 

yaitu: 
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1. Rotasi pekerjaan mampu mengurangi rasa bosan yang diakibatkan 

karyawan menyelesaikan tugas pekerjaan secara monoton. 

2. Rotasi pekerjaan dapat meningkatkan motivasi karyawan melalui 

pembuatan variasi untuk aktivitas-aktivitas karyawan 

3. Rotasi pekerjaan juga dapat membantu karyawan dalam memahami 

dengan baik bagaimana pekerjaan mereka memberikan kontribusi 

terhadap organisasi 

Mereka juga mengemukakan manfaat tidak langsung dari rotasi pekerjaan 

terhadap organisasi, yaitu: 

1. Karyawan yang mempunyai banyak keterampilan memberikan 

manajemen lebih banyak fleksibilitas dalam merencanakan pekerjaan 

2. Rotasi pekerjaan membuat karyawan dapat menyesuaikan diri 

terhadap perubahan yang terjadi 

3. Dengan adanya rotasi pekerjaan, organisasi dapat dengan mudah 

untuk mengisi lowongan-lowongan yang kosong. 

 

 

Manfaat yang didapat dari rotasi pekerjaan (Justine, p120), yaitu: 

1. Rotasi jabatan memberikan pengalaman latihan secara menyeluruh 

2. Rotasi pekerjaan membantu menghindarkan stagnasi melalui 

pengenalan yang konstan mengenai beberapa pandangan baru dalam 

setiap departemen. 
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 Kekurangan dari rotasi pekerjaan: 

Namun, rotasi pekerjaan bukannya tidak mempunyai kekurangan. (Robbins & 

Judge, 2008:272) menuliskan beberapa kekurangan dari rotasi pekerjaan, yaitu: 

1. Rotasi pekerjaan membuat biaya pelatihan menjadi meningkat dan 

produktivitas berkurang dengan adanya pemindahan seorang pekerja 

ke posisi baru ketika efisiensi dipekerjaan yang sebelumnya 

menghasilkan penghematan organisasional 

2. Rotasi pekerjaan dapat meningkatkan gangguan karena anggota-

anggota kelompok kerja harus menyesuaikan diri dengan karyawan 

baru 

3. Pengawas juga harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mengawasi pekerjaan dari para 

karyawan yang baru saja dirotasi. 

Kelemahan dari rotasi pekerjaan (Justine, p120), yaitu rotasi pekerjaan dapat 

mnenimbulkan generalisasi dan cenderung lebih cocok bagi pengembangan 

manajer lini secara umum daripada staff ahli fungsional. 

Namun Justine (p120) menyebutkan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk 

memperbaiki keberhasilan rotasi pekerjaan, yaitu: 

1. Dengan cara menilai kebutuhan dan kapabilities setiap trainee dan 

tidak diberlakukan urutan tahapan yang bersifat standar bagi semua 

trainee 
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2. Kepentingan, sikap dan preferensi karir setiap trainee harus 

dipertimbangkan 

3. Lama waktu seorang trainee menduduki suatu jabatan banyak 

ditentukan oleh berapa cepatnya yang bersangkutan belajar. 

 

2.1.3.2 Faktor-faktor rotasi pekerjaan 

 (Afandi, 2016:30) menjelaskan hal-hal yang harus dipertimbangkan 

sebelum melakukan rotasi pekerjaan terhadap karyawan, yaitu: 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan unsur pokok bagi setiap karyawan untuk 

mengubah perilakunya dalam mengerjakan sesuatu. Semakin tinggi 

tingkat pengetahuan karyawan, maka semakin mudah karyawan 

mengikuti perubahan sesuai dengan tugasnya. Karena itu pengetahuan 

ditempatkan secara strategis dan sebagai salah satu syarat penting bagi 

kemajuan perilaku karyawan. 

2. Keterampilan 

Baik fisik maupun non fisik merupakan kemampuan seseorang yang 

diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan baru. Keterampilan 

fisik dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan fisik, misalnya 

mengoperasikan mesin komputer, mesin produksi dan sebagainya. 

Keterampilan non fisik dibutuhkan untuk mendapatkan sesuatu yang 

sudah jadi. Misalnya, kemampuan memimpin rapat, membangun 

komunikasi dan mengelola hubungan dengan para pelanggan secara 
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efektif. Jadi disitu terdqapat hubungan antara proses dan keterampilan 

komunikasi antar personal. 

3. Pendidikan 

Salah satu faktor yang membentuk kehidupan manusia adalah 

pendidikan yang pernah diterimanya, baik dilembaga pendidikan yang 

bersifat formal maupun informal. Semakin tinggi pendidikan yang 

pernah diterima seseorang, maka akan semakin bertambah wawasan 

dan kemampuannya. 

4. Kepercayaan 

Kepercayaan karyawan menentukan sikapnya dalam menggunakan 

pengetahuan dan keterampilannya untuk mengerjakan sesuatu. 

Dengan kata lain suatu kepercayaan relatif sulit untuk dirubah. 

5. Kemampuan 

Kemampuan (ability) merupakan suatu kapasitas individu untuk 

mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Seluruh 

kemampuan seorang individu pada hakikatnya tersusun dari dua 

perangkat faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.  

6. Lingkungan 

Suatu lingkungan organisasi mempengaruhi perilaku karyawan. 

Lingkungan organisasi seperti keteladanan pimpinan dan model 

kepemimpinan serta masa depan organisasi yang cerah akan 

berpengaruh pada derajat dan mutu perubahan perilaku karyawan. 
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7. Pengalaman jabatan 

Pengalaman jabatan menjadi faktor pertimbangan, apabila terdapat 

beberapa pertimbangan bagi calon pejabat struktural, maka yang 

diprioritaskan untuk diangkat dalam jabatan-jabatan struktural tersebut 

adalah pegawai yang memiliki pengalaman lebih banyak dan memiliki 

korelasi jabatan dengan jabatan yang akan diisi. 

8. Tujuan perusahaan 

Tujuan perusahaan ditentukan oleh kepercayaan kolektif dari para 

pimpinan perusahaan dan ini menciptakan lingkungan tertentu, selain 

itu tujuan turunan dari visi masa depan dan sistem nilai perusahaan. 

Pemimpin perusahaan yang memiliki visi dan tujuan yang jelas akan 

menciptakan lingkungan yang mendorong perilaku produktif. 

 

2.1.3.3 Tujuan rotasi pekerjaan 

Dilakukannya rotasi pekerjaan tentunya ini bukan tanpa tujuan yang jelas, 

namun memiliki maksud yang jelas dan tujuan yang jelas. Maka secara umum ada 

beberapa tujuan mengapa rotasi pekerjaan tersebut dilakukan (Fahmi, 2016:80), 

yaitu: 

1. Membangun penguasaan ilmu yang lebih dalam pada setiap divisi 

perusahaan secara penuh 

2. Membangun hubungan yang lebih akrab dengan setiap karyawan 

diberbagai divisi yang ikut merasakan rotasi pekerjaan tersebut 
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3. Membangun konsep aplikasi kaderisasi pada calon pemimpin secara 

aplikatif dan terukur 

4. Memberikan pembuktian kepada para karyawan bahwa pemilihan 

pemimpin dilakukan dengan cara yang sangat adil tanpa ada faktor 

bersifat tiba-tiba akan tetapi melalui proses yang panjang dan yang 

bersangkutan telah menunjukkan kompetensinya pada saat ia 

ditugaskan diberbagai divisi. 

 

2.1.4 Tekanan Peran (Role Stress) 

Kahn (1964) teori peran (role theory) merupakan penekanan sifat 

individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan 

posisi yang ditempati di masyarakat. Peran (role) adalah konsep sentral dari teori 

peran (Shaw & Constanzo 1970). Dengan demikian kajian mengenai teori peran 

tidak lepas dari definisi peran dan berbagai istilah perilaku didalamnya (Agustina, 

2009). 

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. 
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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). 

Stressor (Ivancevich et al., 2007:295) yang merupakan dimensi dari stres 

tingkat individu (konflik peran, kelebihan beban peran, ketidakjelasan peran, dll), 

tingkat kelompok, tingkat organisasi dan non pekerjaan sebagai suatu peristiwa 

eksternal atau situasi yang secara potensial membahayakan seseorang. 

Role ambiguity (ketidakjelasan peran) Kahn et all., (1964), Piko (2006), & 

Van Sell et all., (1981) adalah 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. Lalu, role 

conflict (konflik peran) adalah adanya dibawah kondisi waktu individu, sumber 

daya, kemampuan atau nilai, konflik peran dapat terjadi jika kondisi tidak 

konsisten dengan standar, kriterian dan harapan yang ditetapkan oleh pengirim 

peran. Sedangkan role overload (kelebihan peran) merupakan beban psikologis 

yang terbentuk ketika pengirim peran memiliki persyaratan yang terlalu tinggi dan 

menaruh harapan kepada penerima peran melebihi kemampuannya (Ho et al., 

2009:5). 
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Dari definisi-definisi diatas dapat dimpulkan bahwa tekanan peran (role 

stress) merupakan tekanan pekerjaan dalam organisasi yang menunjukkan 

seberapa luas harapan anggota organisasi dalam menghadapi situasi yang 

mengandung unsur ketidakjelasan sehingga antar peran bertentangan dan 

menimbulkan konflik, ditambah dengan adanya pekerjaan yang berat. 

 

2.1.4.1 Kategori tekanan peran (role stress) 

Pareek (1976) mengklasifikasikan tekanan peran (role stress) dalam dua 

kategori, yaitu (Dwivedi, 1995:106): 

1. Role space conflict 

Lima tekanan role stress atau konflik dalam ruang peran seorang 

individu telah diidentifikasi dan dijelaskan sebagai berikut: 

a) self-role distance 

ini adalah konflik antara konsep diri dan harapan dari peran 

seperti yang dirasakan oleh pemilik peran. Jika seseorang 

menemukan peran dan kemudian bertentangan dengan 

konsep diri, ia akan merasa stress. Konflik ini terbilang 

umum meskipun tidak terlalu parah. 

b) intra-role conflict 

seorang individu belajar untuk mengembangkan harapan 

sebagai hasil sosialisasi dan identifikasi yang signifikan 

dengan orang lain. Sepertinya ia melihat beberapa 

ketidakcocokan antara harapan dengan peran itu sendiri. 
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Masalah ini mungkin tidak bertentangan tetapi individu 

menganggap ini tidak sesuai. 

c) role stagnation 

seorang individu tumbuh dengan fisiknya dan ia juga 

tumbuh dalam peran dia dalam menempati sebuah 

organisasi. Dengan kemajuan individu, perubahan perannya 

dan dengan perubahan dalam peran, kebutuhannya 

mengambil peran barunya menjadi sangat penting. Ini 

adalah masalah pertumbuhan peran. Hal ini menjadi 

masalah akut terutama ketika seseorang telah menduduki 

peran untuk waktu yang lama, dan dia memasuki peran lain 

dimana ia mungkin merasa kurang aman. Namun 

permintaan dari peran baru bagi individu untuk tumbuh 

peran sebelumnya dan menempati peran baru secara efektif. 

Ini menghasilkan beberapa stres dalam stagnasi peran 

individual juga termasuk stres yang berhubungan dengan 

kemajuan karir. 

d) inter-role distance 

seorang individu meneptai lebih dari satu peran. Mungkin 

konflik terjadi diantara dua peran yang ia tempati. Konflik 

seperti ini sering terjadi pada masyarakat modern ketika 

individu semakin menduduki peran ganda dalam berbagai 

organisasi dan kelompok. 
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e) role boundness 

jika individu sangat berkewajiban untuk memberi harapan 

dari pengirim peran dan mengorbankan kepentingannya 

sendiri, preferensi, nilai-nilai, kenyamanan dan lain-lain, 

maka dia harus membatasi perannya. Dia mungkin 

mengalami konflik antara kecenderungan untuk hidup 

sebagai seseorang dan hidup sebagai peran. 

 

2. Role set conflict  

Seorang individu menempati peran tertentu memiliki beberapa 

harapan dari perannya. Pengirim peran berinteraksi dengan dia 

mungkin agak berbeda dengan apa yang diharapkan. Harapan yang 

tidak kompetibel tersebut dan masalah lain yang timbul dalam role set 

conflict disebut peran mengatur stres atau konflik. Beberapa hal 

dibahas sebagai berikut (Dwivedi, 1995): 

 

a) Role ambiguity 

Ketika individu tidak jelas tentang harapan seseorang dari 

perannya, ia mengahadapi konflik yang disebut peran 

ambiguitas. Peran ambiguitas disebabkan kurangnya 

informasi yang tersedia untuk pemilik peran atau 

dikarenakan kurang mengerti dari kasus yang tersedia 

untuknya. Kahn dan Quinn (1970) menyimpulkan bahwa 
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ambiguitas peran mungkin berkaitan dengan kegiatan, 

tanggungjawab, gaya dan norma. Mereka telah 

menyarankan tiga fokus dari peran ambiguitas yaitu, 

harapan dari pengirim peran untuk pemilik peran, harapan 

dikirim oleh pengirim peran untuk pemilik peran, harapan 

diterima oleh pemilik peran dan menafsirkannya dengan 

informasi dan pengalaman. Mereka telah menyarankan 

bahwa empat jenis peran cenderung mengalami ambiguitas  

peran baru kepada organisasi, peran dalam memperluas 

organisasi, peran organisasi sering terkena perubahan dalam 

permintaan, dan peran pada proses. Ambiguitas peran dapat 

mengakibatkan berbagai konflik lainnya. 

b) Role overload 

Ketika pemilik peran merasa bahwa ada terlalu banyak 

harapan dari peran yang signifikan dalam mengatur 

perannya, dia mengalami “role overload”. Istilah ini telah 

dipopulerkan oleh (Kahn et al., 1964). Kahn dan Quinn 

(1970) telah menyarankan beberapa kondisi dimana 

kelebihan peran mungkin terjadi. Menurut mereka role 

overload terjadi lebih banyak karena tidak adanya kekuatan 

dari pemilik peran karena variasi dalam output yang 

diharapkan terlalu besar dan ketika bantuan tidak bisa 
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memperoleh lebih banyak waktu menjadi sumber utama 

stres.  

c) Role isolation 

dalam peran ini, pemilik peran merasa bahwa peran tertentu 

secara psikologis dekat dengannya, sementara peran lain 

terlalu jauh. Kriteria utama jarak peran adalah frekuensi dan 

kemudahan interaksi. Ketika hubungan yang kuat, jarak 

peran menjadi rendah. Dengan tidak adanya keterkaitan 

yang kuat, jarak peran dapat diukur dalam hal hubungan 

yang ada dan yang dinginkan. Kesenjangan antara yang 

diinginkan dan hubungan yang ada akan menunjukkan 

jumlah jarak antara erosi dua peran. 

d) Role erosion 

Pemilik peran mungkin merasa bahwa beberapa fungsi yang 

ingin ia lakukan yang sedang dilakukan oleh peran lain. 

Erosi peran dapat disebut stres. Erosi peran adalah perasaan 

subjektif individu bahwa beberapa harapan penting peran 

dari perannya tidak sesuai dengan harapan dari peran lain. 

Erosi peran kemungkinan akan mendefrinisikan ulang 

perannya dan mencipatkan peran baru dalam organisasi. 

dalam beberapa organisasi, yang mendefinisikan ulang 

struktur mereka akan terasa stres erosi peran itu.  
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e) Role inadequacy 

Peran ketidakmampuan ini mengacu pada dua jenis 

perasaan yaitu, bahwa pemilik peran tidak mkemiliki 

sumber daya yang memadai untuk melakukan peran secara 

efektif; bahwa ia tidak memiliki sumber daya internal untuk 

kinerja peran yang efektif. 

2.1.4.2 Model Stressor, Stress dan Hasil 

Gambar 2.2 memperlihatkan stressor sebagai berikut: 

 

Sumber: Ivancevich, Konopaske dan Matteson (2007:297). 

Model ini dirancang untuk membantu mengilustrasikan hubungan antara 

stressor organisasi, stress, dan hasil. Berdasarkan definisinya, stress merupakan 

respons terhadap suatu tindakan, situasi, atau peristiwa yang menempatkan 

tuntutan khusus pada seseorang. Hal ini disajikan sebagai stressor. Stressor ini 

dibagi kedalam empat kategori utama: individu, kelompok, organisasi, dan hal-hal 
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diluar pekerjaan. Ketiga kategori stressor yang pertama berhubungan dengan 

pekerjaan. 

 Pengalaman stress yang berhubungan dengan pekerjaan dan yang tidak 

berhubungan dengan pekerjaan menciptakan hasil perilaku, kognitif, dan 

fisiologis. Model ini menyatakan bahwa hubungan antara stress dan hasil 

(individu dan organisasi) tidak selalu secara langsung, demikian juga dengan 

hubungan antara stressor dan stress. Hubungan ini mungkin dipengaruhi oleh 

moderator stress. Perbedaan individu seperti usia, mekanisme hubungan sosial dan 

kepribadian diperkenalkan sebagai moderator potensial. Moderator adalah suatu 

atribut berharga yang mempengaruhi sifat suatu hubungan. Sementara sejumlah 

moderator merupakan hal yang sangat penting, kita memusatkan perhatian kepada 

tiga moderator yang akan mewakili: kepribadian, perilaku tipe A, dan dukungan 

sosial. 
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2.1.4.3 Kontinum kekurangan peran dan kelebihan peran 

Gambar 2.3 Model kontinum kekurangan beban dan kelebihan beban. 

 

Sumber: (Ivancevich, Konopaske, Matteson, 2007:299). 

 

Hampir semua orang pernah mengalami kelebihan beban kerja dan tingkat 

insiden tersebut semakin meningkat. Kelebihan beban terdiri dari dua jenis: 

kualitatif dan kuantitatif. Kelebihan beban kualitatif muncul ketika orang merasa 

kurang memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya 

atau bahwa standar kinerja ditetapkan terlalu tinggi. Sedangkan kelebihan beban 

kuantitatif dihasilkan dari terlalu banyaknya hal yang harus dilakukan atau tidak 

terdapat cukup waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika organisasi 

berusaha untuk meningkatkan produktivitas, sementara menurunkan ukuran 

tenaga kerja, kelebihan beban kuantitatif meningkat (dan juga stress), (Ivancevich 

et al., 2007:298). 
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2.2 Kerangka Konseptual 

2.2.1 Job Rotation Berpengaruh Positif Terhadap Job Satisfaction 

 Seseorang yang bekerja pada suatu organisasi tentunya ingin memberikan 

sesuatu yang terbaik terhadap organisasinya. Organisasi pun ingin karyawannya 

berkembang supaya mampu untuk menyelesaikan segala jenis tugas yang 

diberikan dan suatu saat karyawan bisa naik jabatan. Pengaruh rotasi pekerjaan 

terhadap kepuasan kerja karyawan sudah banyak diteliti oleh para peneliti 

terdahulu. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh (Ivancevich et al., 

2007:194) dalam bukunya yang berjudul perilaku dan manajemen organisasi. 

Dalam buku ini menjelaskan bahwa rotasi pekerjaan melibatkan rentang pekerjaan 

dan persepsi dari keragaman pekerjaan. Menurut studi ini, meningkatkan 

keragaman tugas yang seharusnya dapat meningkatkan kepuasan karyawan, 

mengurangi kelebihan beban mental dan menurunkan jumlah kesalahan akibat 

kelelahan. Jadi, dalam model ini rotasi pekerjaan akan berpengaruh untuk 

meningkatkan kepuasan karyawan, mengurangi beban mental karena adanya 

tekanan dan menurunkan tingkat kesalahan akibat pekerjaan yang monoton. 

 Penelitian lain juga dilakukan oleh Indra dalam bukunya tentang 

diagnostic management (Chatab, 2007:111). Beliau menyatakan keberhasilan 

individu/pegawai atau anggota organisasi sangat tergantung pada kesempatan 

yang ada untuk mempelajari dan mempraktikkan hal-hal baru dan keahlian baru 

yang bermanfaat. Organisasi melakukan investasi pada pendidikan, pelatihan dan 

berbagai kesempatan lain yang diberikan kepada anggota untuk tumbuh dan 
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berkembang. Kesempatan tersebut dapat berupa rotasi pekerjaan, pelatihan, 

kenaikan gaji bagi karyawan yang berprestasi dan/atau terampil. Pembelajaran 

individu akan memberi manfaat bagi organisasi untuk meningkatkan kepuasan 

para karyawan, loyalitas dan kecerdasan tenaga kerja. 

 Sejalan dengan penelitian Indra, penelitian oleh (Saravani & Abbasi, 

2013:475)  menyatakan rotasi pekerjaan sebagai metode terbaik untuk 

meningkatkan efisiensi dan kepuasan kerja. Dijelaskan juga dalam penelitian ini 

bahwa kepuasan kerja dan keterampilan belajar merupakan konsekuensi dari 

rotasi pekerjaan dan berperan efektif  untuk mengembangkan cakrawala karyawan 

dan memberdayakan mereka. Hal ini dianggap sebagai faktor efektif yang paling 

penting dimediasi oleh kepuasan kerja dan keragaman keterampilan pada kinerja 

dan efektivitas organisasi. 

 Seperti dalam konteks penelitian ini, ketika karyawan dikembangkan oleh 

organisasinya dengan cara dirotasi. Maka karyawan tersebut akan mendapatkan 

suatu keuntungan yaitu hilangnya rasa bosan akibat pekerjaan yang monoton dan 

adanya keragaman tugas yang menimbulkan kepuasan karyawan. Dengan 

demikian penelitian ini mengusulkan bahwa: 

 H1: Job Rotation Berpengaruh Positif  Terhadap Job Satisfaction 
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2.2.2 Job Rotation Berpengaruh Positif Terhadap Organizational Commitment 

 Rotasi pekerjaan merupakan salah satu cara untuk melatih karyawan agar 

dapat menyelesaikan berbagai macam tugas. Secara tidak langsung, rotasi 

pekerjaan menguntungkan karyawan karena mereka telah dikembangkan oleh 

organisasi. Karyawan yang merasa dirinya telah berkembang karena organisasi, 

mereka akan berkomitmen dengan sendirinya terhadap organisasi. Pengaruh rotasi 

pekerjaan terhadap komitmen organisasi sudah banyak diteliti oleh peneliti 

terdahulu. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh (Yavarzadeh, Rabie, & 

Hoseini, 2015:459). Dalam penelitian ini membuktikan bahwa rotasi pekerjaan 

secara signifikan berhubungan dengan komitmen organisasi. dijelaskan bahwa 

komitmen organisasi ditentukan oleh tiga indeks didalam kuesionernya yang 

digunakan untuk mengumpulkan informasi. Indeks tersebut berupa 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. 

 Hubungan rotasi pekerjaan terhadap komitmen organisasi ini juga diteliti 

oleh (Kahn et al., 2014:42) pada karyawan bank. Dari hasil penelitiannya, 

dijelaskan bahwa rotasi dalam lingkungan kerja meningkat, komitmen karyawan 

terhadap organisasi juga meningkat, setelah itu rotasi meningkatkan loyalitas 

karyawan dalam organisasi (Zigarelli,  2008). Sejalan dengan penelitian ini, 

penelitian yang dilakukan oleh (Ho et al., 2009) juga membuktikkan bahwa rotasi 

pekerjaan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan kerja dan komitmen 
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organisasi. penelitian ini juga mendukung pernyataan bahwa rotasi pekerjaan 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi, sesuai dengan 

pernyataan dari studi yang relevan sebelumnya. 

 Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan, dengan demikian 

penelitian ini menarik hipotesis bahwa adanya pengaruh rotasi pekerjaan terhadap 

komitmen organisasi pada karyawan Dealer Honda Motor Jaksel. 

 H2: Job Rotation Berpengaruh Positif Terhadap Organizational 

Commitment 

 

2.2.3 Role Stress Berpengaruh Negatif Terhadap Job Satisfaction 

 Dalam dunia bisnis, usaha maupun dunia kerja pastinya manajemen 

menginginkan organisasi tempat mereka berada menjadi unggul dan terus 

berkembang. Sedangkan perkembangan suatu organisasi tergantung pada sumber 

daya manusia yang mengelolanya. Karyawan selalu menginginkan kesejahteraan 

bagi dirinya maupun keluarganya. Akan tetapi permasalahan selalu muncul 

dimanapun dan kapanpun. Konflik, ketidakjelasan, tekanan, dan pekerjaan yang 

menumpuk sudah menjadi permasalahan yang umum bagi suatu organisasi. Hal 

tersebut harus dapat segera diselesaikan agar karyawan merasa puas dengan 

organisasinya. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh 

tekanan peran (role stress) terhadap kepuasan kerja. 
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 Salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh Fried et all., (2008) dalam 

(Irzani & Witjaksono, 2014:267). Temuan penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa ambiguitas peran dan konflik peran mempunyai korelasi yang kuat 

terhadap tekanan kerja yang disebabkan oleh peran diperusahaan sebagai mediasi 

kepuasan kerja berbanding terbalik dengan role stress, semakin tinggi tekanan 

kerja akibat peran individu menyebabkan semakin rendah tingkat kepuasan 

karyawan. (Murtiasri & Ghozali, 2006:14) juga melakukan penelitian mengenai 

hal tersebut. Dan hasil analisis mereka menunjukkan bahwa semua variabel role 

stessor (role conflict, role ambiguity, dan role overload) berpengaruh terhadap 

rendahnya kepuasan kerja dan kinerja namun tidak berpengaruh terhadap 

tingginya keinginan berpindah karyawan. 

 Penelitian lain dilakukan oleh Anisykurlillah et all., (2013:117), dalam 

penelitiannya dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan 

antara role conflict terhadap kepuasan kerja. Terdapat pengaruh negatif yang 

signifikan pula antara role ambiguity dan kepuasan kerja. Dan terakhir terdapat 

pengaruh negatif yang signifikan antara role overload terhadap kepuasan kerja. 

Namun role conflict, role ambiguity dan role overload merupakan dimensi dalam 

role stressor yang tidak dimasukkan kedalam variabel oleh peneliti.  

 Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, (Handayani, 2012:236) 

membuktikan bahwa role stress (role conflict dan role ambiguity dalam 

penelitiannya) tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Artinya seorang 

akuntan yang mempunyai konflik peran dan ketidakjelasan peran sebagai akuntan 

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



52 
 

 
Indonesia Banking School 

tetap akan melakukan pekerjaan dengan penuh tanggungjawab sehingga kepuasan 

kerja meningkat. 

 Dari penelitian yang dipaparkan sebelumnya dapat dikatakan sebanyak 

tiga penelitian menyatakan bahawa terdapat hubungan negatif antara role stress 

terhadap kepuasan kerja. Dan satu penelitian menyatakan bahwa tidak ada 

pengaruh antara role stress terhadap kepuasan kerja. Dengan demikian penelitian 

ini menarik hipotesis bahwa adanya pengaruh role stress terhadap kepuasan kerja 

pada karyawan Dealer Honda Motor Jaksel. 

 H3: Role Stress Berpengaruh Negatif Terhadap Job Satisfaction 

 

2.2.4 Role Stress Berpengaruh Negatif Terhadap Organizational Commitment 

 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. Banyak  

peneliti telah membuktikan bahwa adanya pengaruh role stress terhadap 

komitmen organisasi. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh (Klaus, 

Lerouge, & Blanton, 2014:15). Dalam penelitian ini role stress terbukti memiliki 

hubungan negatif yang signifikan dengan komitmen organisasi dan kepuasan 

kerja. Studi terdahulu menunjukkan bahwa tingkat role conflict dan role 

ambiguity adalah indikator dari role stress. Dijelaskan pula bahwa role conflict 
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dan role ambiguity dapat mengurangi potensi kerja, manajer harus fokus untuk 

meningkatkan komitmen organisasi dan kepuasan kerja. 

 (Anisykurlillah, Wahyudin, & Kustiani, 2013:117) juga telah berhasil 

membuktikan adanya pengaruh negatif yang signifikan antara role conflict 

terhadap komitmen organisasi. Role ambiguity terhadap komitmen organisasi juga 

memiliki pengaruh negatif yang signifikan dalam penelitiannya. Terakhir role 

overload juga memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap komitmen 

organisasi. Namun role conflict, role ambiguity dan role overload merupakan 

dimensi dalam role stressor yang tidak dimasukkan kedalam variabel oleh 

peneliti. 

 Dalam (Rageb, Abd-El-Salam, El-Samadicy, & Farid, 2013:56) berbagai 

penelitian melaporkan hubungan negatif yang signifikan anatara ketidakjelasan 

peran dan konflik peran terhadap komitmen organisasi (Mathieu dan Zajag, 1990; 

Mathieu, 1990; Aghdasi et all., 2011). Selanjutnya berbagai penelitian juga 

melaporkan hubungan negatif yang signifikan antara role overload dengan 

komitmen organisasi (Singh et all., 1994; Jones et all., 2007). Tetapi Singh (1988)  

menemukan hubungan positif yang signifikan antara role overload dengan 

komitmen organisasi. Sedangkan hasil penelitian (Rageb et al., 2013:61) 

menunjukkan hubungan yang negatif terhadap ketidakjelasan peran dengan 

komitmen organisasi namun tidak signifikan. Disamping itu, terdapat hubungan 

yang positif tetapi tidak signifikan antara role conflict dan role overload terhadap 

komitmen organisasi. 
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 Dari banyaknya penelitian yang menjelaskan bahwa adanya hubungan 

antara role stress (tekanan peran) dan komitmen organisai, peneliti menarik 

hipotesis bahwa adanya hubungan negatif antara role stress (tekanan peran) dan 

komitmen organisasi pada karyawan Dealer Honda Motor Jaksel. 

 H4: Role Stress Berpengaruh Negatif Terhadap Organizational 

Commitment. 

2.3 Model Penelitian 

Gambar 2.4 : Model Penelitian 

 

Sumber: Wageeh (2014:97) 

Keterangan: 

H1: Job Rotation Berpengaruh Positif Terhadap Job Satisfaction 

H2: Job Rotation Berpengaruh Positif Terhadap Organizational   

Commitment 

H3: Role Stress Berpengaruh Negatif Terhadap Job Satisfaction 

H4: Role Stress Berpengaruh Negatif Terhadap Organizational 

Commitment
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan tahun 2016, penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh informasi mengenai pengaruh Job Rotation (JRT) dan Role Stress 

yang terdiri dari Role Ambiguity (RA), Role Conflict (RC) dan Role Overload 

(RO) terhadap Job Satisfaction (JS) dan Organizational Commitment (OC). 

Penelitian ini dilakukan untuk membantu pihak-pihak yang terkait dalam 

pengaruh job rotation dan role stress terhadap kepuasan serta komitmen karyawan 

terhadap organisasi/perusahaan. Objek yang digunakan adalah karyawan Dealer 

Honda Motor Jakarta Selatan. 
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dealer Honda Motor Jakarta Selatan 

 

Sumber: Dealer Honda Motor Jaksel 

 

Berikut rincian jumlah karyawan Dealer Honda Motor Jakarta Selatan: 

1. Direktur Utama: 1    8. OB: 2 

2. Person In Charge (PIC): 1   9. Kepala Mekanik: 1 

3. Marketing Kordinator: 2   10. Mekanik: 7 

4. Sales Cabang: 18    11. Admin: 1 

5. Sales Counter: 2    12. Kasir: 1 

6. Bag. Keuangan: 1    13. Pre Delivery Infection (PDI): 1 

7. HRD: 1      14. Driver: 2 
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3.2 Desain Penelitian 

 Desain penelitian adalah rancangan penelitian yang terdiri atas 

beberapa komponen yang menyatu satu sama yang lain untuk memperoleh data 

dan/atau fakta dalam rangka menjawab pertanyaan atau masalah penelitian 

(Lapau, 2013:36). 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat suatu 

situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual. Penelitian deskriptif juga 

bermaksud untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual, situasi, atau 

kelompok tertentu secara akurat (Danim, 2003:52). Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang akan dilakukan dalam satu 

periode (cross sectional design). Cross sectional design adalah penelitian yang 

mendesain pengumpulan datanya dilakukan pada satu titik waktu (at one point in 

time): fenomena yang diteliti adalah selama satu periode pengumpulan data 

(Swarjana, 2012:53). 

 Pengumpulan data dilakukan dengan cara tekhnik survey kuesioner 

kepada responden yang terdaftar melalui daftar pertanyaan yang sistematis dengan 

jawaban yang mudah dipahami. Hasil dari survey kuesioner tersebut lalu diolah 

oleh peneliti dengan metode statistik dengan menggunakan program Stuctural 

Equation Modeling (SEM) berbasis variance. 
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3.3 Metode Penghimpunan Data 

 Menurut (Hermawan, n.d.) sumber data penelitian pada dasarnya terdiri 

dari dua sumber, yaitu sumber data primer (primary data sources) dan data 

sekunder (secondary data sources). Berikut data primer dan sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh 

peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan 

dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan 

menggunakan metode pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner. 

Kuesioner merupakan tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel 

yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya maupun pihak lain. 

Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal dan 

internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti melakukan 

kegiatan kepustakaan dengan mencari landasan mengenai penelitian ini 

dengan membaca sumber-sumber tersebut, khususnya yang mengenai 

dalam penelitian ini. 
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Dalam mengumpulkan sumber data primer dibutuhkan populasi dan 

sampel penelitian. Berikut populasi dan sampel penelitian yang akan 

diteliti: 

a. Populasi 

Menurut (Chandra, 1995:37) populasi adalah sekelompok individu 

atau obyek yang memiliki karakteristik sama, seperti sekelompok 

individu di masyarakat yang mempunyai umur, seks, pekerjaan, 

status sosial yang sama, atau obyek lain yang mempunyai 

karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah 

karyawan Dealer Honda Motor Jaksel. Jumlah populasi dalam 

penelitian ini sebesar 41 karyawan. 

b. Sampel Penelitian 

Sedangkan sampel menurut (Sugiyono, 2010:81) adalah bagian 

dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Langkah 

pertama dalam penentuan sampel adalah menentukan populasi 

yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu karyawan Dealer 

Honda Motor Jaksel. Langkah kedua merupakan prosedur 

sampling atau yang biasa disebut dengan sampling method. Peneliti 

menggunakan metode Probability dengan tekhnik Simple Random 

Sampling yaitu tekhnik penentuan sampel dari anggota populasi 

dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) 

dalam anggota populasi tersebut (Riduwan, 2007). Kriteria 

penentuan sampel dalam penelitian ini adalah responden yang 
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menjadi karyawan Dealer Honda Motor Jaksel. Langkah terakhir 

adalah menentukan ukuran sampel, sedangkan sampel yang 

digunakan adalah seluruh anggota populasi. 

Jadi sampel yang diambil sebanyak 41 orang karyawan dan 

menggunakan Partial Least Square (PLS) karena selain distribusi 

bebas juga memerlukan data yang relatif lebih sedikit. 

 

3.4 Operasionalisasi Variabel 

 Variabel-variabel penelitian tersebut didefinisikan secara mendetail 

sehingga indikator dan alat ukur yang digunakan dalam penelitian dapat 

diidentifikasi dengan jelas. Peneliti menggunakan bantuan definisi operasional ini 

untuk membantu memodifikasi kuesioner, sehingga hal tersebut mempermudah 

responden dalam melakukan pengisian kuesioner yang diberikan sebagai data 

primer dalam penelitian. 

 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (independent 

variable) adalah Job Rotation (JRT) dan Role Stress (RS). Variabel terikatnya 

(dependent variable) adalah Job Satisfaction (JS) dan Organizational 

Commitment (OC). Variabel bebas akan dicari pengaruhnya terhadap variabel 

terkait yang akan dijelaskan dalam tabel 3.1 dibawah ini: 

 

 

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



61 
 

 
Indonesia Banking School 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

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 
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3.5 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 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). 

 Menggunakan tahapan pemodelan persamaan struktural berbasis PLS 

(Jaya & Sumertajaya, 2008) adalah sebagai berikut: 

 

3.5.1: Merancang model struktural (inner model) 

 Perancangan model struktural hubungan antar variabel laten pada PLS 

didasarkan pada rumusan masalah atau hipotesis penelitian. Model struktural 

dievaluasi dengan menggunakan R-square (R²) untuk konstrak dependen, Stone-

Geisser Q-square test untuk predictive relevane dan uji t serta signifikan dari 

koefisien parameter jalur structural. R² dapat digunakan untuk menilai pengaruh 

variabel laten idependent terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai 

pengaruh yang substantive.  
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Pengaruh besarnya f² dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

                     R²include - R²exclude 

                     f² = 

                 1 . R²include 

 

Dimana : 

R²include dan R²exclude adalah R-square dari variabel laten dependen ketika 

predictor variabel laten digunakan atau dikeluarkan didalam persamaan structural. 

 Disamping melihat nilai R-square, model PLS juga dievaluasi dengan 

melihat Qsquare predictive relevance untuk mengukur sebeapa baik nilai 

observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q-square 

lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive 

relevance, sebaliknya nilai Qsquare kurang dari 0 (nol) menunjukan bahwa model 

kurang memiliki predictive relevance. 

3.5.2: Merancang model pengukuran (outer model) 

 Perancangan model pengukuran (outer model) dalam PLS sangat 

penting karena terkait dengan apakah indikator bersifat reflektif atau formatif. 

Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan indikator yang bersifat reflektif 

karena indikator variabel laten mempengaruhi indikatornya dan diukur dengan 

tiga cara (Yamin, 2009), yaitu: 
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3.5.2.1 Convergent validity 

Convergent validity mengukur besarnya korelasi antara konstrak 

dengan variabel laten. Dalam evaluasi convergent validity dari 

pemeriksaan individual item realibility, dapat dilihat dari standardized 

loading factor. Standardize loading factor menggambarkan besarnya 

korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya. 

Kolerasi dapat dikatakan valid apabila memiliki nilai > 0,5. 

3.5.2.2 Discriminant validity 

Selanjutnya adalah perbandingan antara discriminant validity dan 

square root of average variance extracted (AVE). Model pengukuran 

dinilai berdasarkan pengukuran cross loading dengan konstrak. Jika 

kolerasi konstrak dengan setiap indikatornya lebih besar daripada 

ukuran konstrak lainnya, maka konstrak laten memprediksi 

indikatornya lebih baik daripada konstrak lainnya. 

Jika nilai  lebih tinggi daripada nilai korelasi diantara konstrak, 

maka discriminant validity yang baik akan tercapai. Rumus untuk 

menghitung AVE adalah:  

 

Dimana  adalah component loading indikator dan var  = 1 - . 

Nilai AVE disarankan lebih besar 0,50 (Fitriani, & Otok, 2013:84). 
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3.5.2.3 Composite reliability 

Composite reliability blok indikator yang mengukur suatu konstruk 

dapat dievaluasi dengan ukuran internal consistency. Composite 

reliability dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

𝜌c =  

 

3.5.3: Menkonstruksi diagram jalur 

Setelah menyelesaikan langkah pertama dan kedua, langkah selanjutnya adalah 

merancang inner model dan outer model kedalam bentuk diagram jalur. 

 

3.5.4: Konversi diagram jalur kedalam sistem persamaan  

1. Inner model  

Inner model menetukan spesifikasi hubungan antar variabel laten  

(structural model), disebut juga dengan inner relation, menggambarkan 

hubungan antar variabel laten berdasarkan teori substansif penelitian. 

Model persamaan inner model: 

η = βη + Γξ + ς 

Dimana: 

η= konstruk laten endogen (dependent) 

ξ = konstruk laten eksogen  

β dan Γ = koefisien matriks dan variabel endogen dan eksogen 

ς = inner model residual matriks 
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2. Outer model 

Outer model menentukan spesifikasi hubungan antara variabel laten 

dengan indikatornya, disebut juga dengan outer relation atau measurement 

model. 

Model persamaan outer model: 

x = Λxξ + δ  

y = Λyη + ε 

Dimana: 

x dan y = indikator variabel laten endogen (η) dan eksogen (ξ) 

Λx dan Λy = matriks koefisien 

δ dan ε = kesalahan pengukuran atau noise 

 

3.5.5: Evaluasi Goodness of Fit (R  

Goodness of Fit ini merupakan ukuran tunggal yang digunakan untuk 

memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran (outer model) dan 

model struktural (inner model). Nilai Goodness of Fit didapatkan dari: 

Goodness of Fit (GoF) =  
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3.5.6: Uji Hipotesis (resampling bootstraping) 

Pengujian hipotesis (β, γ, dan λ) dilakukan dengan metode resampling Bootstrap 

yang dikembangkan oleh Geisser & Stone. Statistik uji yang digunakan adalah 

statistik t atau uji t, dengan hipotesis statistik sebagai berikut: 

Hipotesis statistik untuk outer model adalah: 

H0 : λi = 0 lawan          H1 : λi ≠ 0 

Sedangkan hipotesis statistik untuk inner model (pengaruh variabel laten eksogen 

terhadap endogen) adalah: 

H0 : γi = 0 lawan          H1 : γi ≠ 0   

Sedangkan hipotesis statistik untuk inner model (pengaruh variabel laten endogen 

terhadap endogen) adalah: 

H0 : βi = 0 lawan          H1 : βi ≠ 0 

Penerapan metode resampling, memungkinkan berlakunya data terdistribusi bebas 

(distribution free), tidak memerlukan asumsi distribusi normal, serta tidak 

memerlukan sampel yang besar (direkomendasikan sampel minimum 30). 

Pengujian dilakukan dengan t-test, bilamana diperoleh p-value ≤ 0,05 (alpha 5 %), 

maka disimpulkan signifikan, dan sebaliknya. Bilamana hasil pengujian hipotesis 

pada outer model signifikan, hal ini menunjukkan bahwa indikator dipandang 

dapat digunakan sebagai instrumen pengukur variabel laten. Sedangkan bilamana 

hasil pengujian pada inner model adalah signifikan, maka dapat diartikan bahwa 

terdapat pengaruh yang bermakna variabel laten terhadap variabel laten lainnya.
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah singkat Perusahaan 

 PT Astra Honda Motor (AHM) merupakan pelopor industri sepeda motor 

di Indonesia. Didirikan pada 11 Juni 1971 dengan nama awal PT Federal Motor. 

Saat itu, PT Federal Motor hanya merakit, sedangkan komponennya diimpor dari 

Jepang dalam bentuk CKD (completely knock down). Tipe sepeda motor yang 

pertama kali di produksi Honda adalah tipe bisnis, S 90 Z bermesin 4 tak dengan 

kapasitas 90cc. Jumlah produksi pada tahun pertama selama satu tahun hanya 

1500 unit, namun melonjak menjadi sekitar 30 ribu pada tahun dan terus 

berkembang hingga saat ini. Sepeda motor terus berkembang dan menjadi salah 

satu moda transportasi andalan di Indonesia. 

 Seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi serta tumbuhnya pasar 

sepeda motor, terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham di pabrikan sepeda 

motor Honda ini. Pada tahun 2001 PT Federal Motor dan beberapa anak 

perusahaan di merger menjadi satu dengan nama PT Astra Honda Motor, yang 

komposisi kepemilikan sahamnya menjadi 50% milik PT Astra International Tbk 

dan 50% milik Honda Motor Co. Japan. 
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Saat ini PT Astra Honda Motor memiliki 4 fasilitas pabrik perakitan, 

pabrik pertama berlokasi Sunter, Jakarta Utara yang juga berfungsi sebagai kantor 

pusat. Pabrik ke dua berlokasi di Pegangsaan Dua, Kelapa Gading. Pabrik ke 3 

berlokasi di kawasan MM 2100 Cikarang Barat, Bekasi. Pabrik ke 4 berlokasi di 

Karawang. Pabrik ke 4 ini merupakan fasilitas pabrik perakitan terbaru yang 

mulai beroperasi sejak tahun 2014. 

 Dengan keseluruhan fasilitas ini PT Astra Honda Motor saat ini memiliki 

kapasitas produksi 5.8 juta unit sepeda motor per-tahunnya, untuk permintaan 

pasar sepeda motor di Indonesia yang terus meningkat. Salah satu puncak prestasi 

yang berhasil diraih PT Astra Honda Motor adalah pencapaian produksi ke 50 juta 

pada tahun 2015. Prestasi ini merupakan prestasi pertama yang yang berhasil 

diraih oleh industri sepeda motor di Indonesia bahkan untuk tingkat ASEAN. 

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

1. Visi 

Menjadi pemimpin pasar sepeda motor di Indonesia dengan cara 

merealisasikan mimpi dan menciptakan kegembiraan para pelanggan 

serta berkontribusi bagi masyarakat Indonesia. 

2. Misi 

Menciptakan solusi mobilitas bagi masyarakat Indonesia dengan 

produk dan layanan terbaik. 
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4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada 

hasil pre-test sejumlah 41 responden untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin 

measure of sampling adequacy, bartlett’s test of spcerecity, anti-image matrices, 

total variance explained, dan factor loading of component matrix. Software yang 

digunakan adalah SPSS 11.5. 

 

Hasil Pengujian Validitas Pre-Test Job Rotation 

Hasil pengujian validitas pre-test  pada variabel job rotation adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Validitas Pre-Test 

Variabel laten Indikator 
KMO 

>0.5 

SIG 

<0.05 

MSA 

>0.5 

Factor 

Loading 

≥0.5 

Kriteria 
Nilai yang diisyaratkan 

Job Rotation 1 0.767 0.000 0.737 0.894 Valid 

Job Rotation 2 0.699 0.885 Valid 

Job Rotation 3 0.870 0.886 Valid 

Job Rotation 4 0.802 0.813 Valid 

Job Rotation 5 0.759 0.912 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 11.5 
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 Berdasarkan hasil di atas, Pengujian validitas di atas menunjukkan bahwa 

nilai kriteria validitas pre-test  (KMO, Sig, MSA dan Loading Factor) pada 

variabel Job Rotation 1, Job Rotation 2, Job Rotation 3, Job Rotation 4, dan Job 

Rotation 5 dinyatakan valid karena memenuhi kriteria tersebut, sehingga dapat 

melakukan uji berikutnya. 

 

Hasil Pengujian Validitas Pre-Test Role Stress 

Hasil pengujian validitas pre-test  pada variabel role stress  adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Validitas Pre-Test 

Variabel laten Indikator 
KMO 

>0.5 

SIG 

<0.05 

MSA 

>0.5 

Factor 

Loading 

≥0.5 

Kriteria 

Nilai yang diisyaratkan 

Role Stress 1 0.563 0.000 0.683 0.473 Tidak valid 

Role Stress 2 0.548 0.613 Valid 

Role Stress 3 0.591 0.619 Valid 

Role Stress 4 0.531 0.752 Valid 

Role Stress 5 0.527 0.768 Valid  

Role Stress 6 0.757 0.473 Tidak valid 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 11.5  
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 Berdasarkan hasil di atas, Pengujian validitas di atas menunjukkan bahwa 

nilai kriteria validitas pre-test  (KMO, Sig, MSA dan Loading Factor) pada 

variabel Role Stress 2,  Role Stress 3, Role Stress 4 dan Role Stress 5 dinyatakan 

valid karena memenuhi kriteria sedangkan pada variabel Role Stress 1 dan Role 

Stress 6 dinyatakan tidak valid dikarenakan tidak  memenuhi kriteria validitas pre-

test  sehingga harus di keluarkan dari model. Dan diperlukan iterasi ulang, 

hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Iterasi Hasil Pengujian Validitas Pre-Test 

Variabel laten Indikator 
KMO 

>0.5 

SIG 

<0.05 

MSA 

>0.5 

Factor 

Loading 

≥0.5 

Kriteria 

Nilai yang diisyaratkan 

Role Stress 2 0.504 0.000 0.510 0.749 Valid 

Role Stress 3 0.501 0.744 Valid 

Role Stress 4 0.504 0.851 Valid 

Role Stress 5 0.501 0.849 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 11.5 

 Berdasarkan hasil di atas, Pengujian validitas di atas menunjukkan bahwa 

nilai kriteria validitas pre-test  (KMO, Sig, MSA dan Loading Factor) pada 

variabel Role Stress 2, Role Stress 3, Role Stress 4 dan Role Stress 5 dinyatakan 

valid karena memenuhi kriteria tersebut, sehingga dapat melakukan uji 

berikutnya. 
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Hasil pengujian Validitas Pre-Test Job Satisfaction 

Hasil pengujian validitas pre-test  pada variabel job satisfaction  adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Validitas Pre-Test 

Variabel laten Indikator 
KMO 

>0.5 

SIG 

<0.05 

MSA 

>0.5 

Factor 

Loading 

≥0.5 

Kriteria 

Nilai yang diisyaratkan 

Job Satisfaction 1 0.609 0.000 0.597 0.829 Valid 

Job Satisfaction 2 0.579 0.832 Valid 

Job Satisfaction 3 0.653 0.772 Valid 

Job Satisfaction 4 0.730 0.565 Valid 

Job Satisfaction 5 0.590 0.520 Valid 

Job Satisfaction 6 0.390 0.200 Tidak Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 11.5 

 Berdasarkan hasil di atas, Pengujian validitas di atas menunjukkan bahwa 

nilai kriteria validitas pre-test  (KMO, Sig, MSA dan Loading Factor) pada 

variabel Job Satisfaction 1,  Job Satisfaction 2, Job Satisfaction 3, Job Satisfaction 

4 dan Job Satisfaction 5 dinyatakan valid karena memenuhi kriteria sedangkan 

pada variabel Job Satisfaction 6 dinyatakan tidak valid dikarenakan tidak  
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memenuhi kriteria validitas pre-test  sehingga harus di keluarkan dari model. Dan 

diperlukan iterasi ulang, hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Iterasi Hasil Pengujian Validitas Pre-Test 

Variabel laten Indikator 
KMO 

>0.5 

SIG 

<0.05 

MSA 

>0.5 

Factor 

Loading 

≥0.5 

Kriteria 

Nilai yang diisyaratkan 

Job Satisfaction 1 0.622 0.000 0.609 0.828 Valid  

Job Satisfaction 2 0.598 0.843 Valid 

Job Satisfaction 3 0.655 0.775 Valid 

Job Satisfaction 4 0.699 0.554 Valid 

Job Satisfaction 5 0.591 0.525 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 11.5 

 

 Berdasarkan hasil di atas, Pengujian validitas di atas menunjukkan bahwa 

nilai kriteria validitas pre-test (KMO, Sig, MSA dan Loading Factor) pada 

variabel Job Satisfaction 1, Job Satisfaction 2, Job Satisfaction 3, Job Satisfaction 

4 dan Job Satisfaction 5 dinyatakan valid karena memenuhi kriteria tersebut, 

sehingga dapat melakukan uji berikutnya. 
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Hasil Pengujian Validitas Pre-Test Organizational Commitment 

Hasil pengujian validitas pre-test  pada variabel organizational commitment  

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Validitas Pre-Test 

Variabel laten Indikator 
KMO 

>0.5 

SIG 

<0.05 

MSA 

>0.5 

Factor 

Loading 

≥0.5 

Kriteria 

Nilai yang diisyaratkan 

Organizational Commitment 1 0.807 0.000 0.821 0.808 Valid 

Organizational Commitment 2 0.802 0.825 Valid 

Organizational Commitment 3 0.770 0.690 Valid 

Organizational Commitment 4 0.635 0.793 Valid 

Organizational Commitment 5 0.815 0.829 Valid 

Organizational Commitment 6 0.907 0.695 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 11.5 

 Berdasarkan hasil di atas, Pengujian validitas di atas menunjukkan bahwa 

nilai kriteria validitas pre-test (KMO, Sig, MSA dan Loading Factor) pada 

variabel Organizational Commitment 1, Organizational Commitment 2, 

Organizational Commitment 3, Organizational Commitment 4, Organizational 

Commitment, dan Organizational Commitment 6 dinyatakan valid karena 

memenuhi kriteria tersebut, sehingga dapat melakukan uji berikutnya. 
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4.2.2 Hasil Uji Reliabilitass (pre-test) 

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pernyataan-pernyataan dalam setiap kuesioner terehadap variabelnya. 

Dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha all ≥ 0,60 maka indikator pernyataan 

dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsisten dan relevan terhadap variabel 

(Malhotra, 2005) berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 

 

Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-test Job Rotation 

Hasil pengujian reliabilitas  pre-test  pada variabel job  rotation adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-test 

Variabel 
Cronbach’s 

alpha 

Cronbach’s 

alpha Per Item 
Kriteria 

Job Rotation 1 0.9230 0.9014 Reliabel 

Job Rotation 2 0.9015 Reliabel 

Job Rotation 3 0.9033 Reliabel 

Job Rotation 4 0.9213 Reliabel 

Job Rotation 5 0.8985 Reliabel 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 11.5 
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Berdasakan hasil pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian yaitu Job Rotation memiliki croncbach’s alpha all ≥ 0,60. Hasil ini 

menyatakan jika item indikator pernyataan dalam kuesioner ditanyakan ke 

responden yang sama atau berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten.  

 

Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-test Role Stress 

Hasil pengujian reliabilitas  pre-test  pada variabel role stress adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-test 

Variabel 
Cronbach’s 

alpha all 

Cronbach’s 

alpha per item 
Kriteria 

Role Stress 2 0.6985 0.6872 Reliabel 

Role Stress 3 0.6787 Reliabel 

Role Stress 4 0.5466 Reliabel 

Role Stress 5 0.5908 Reliabel 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 11.5 

Berdasakan hasil pada tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian yaitu Role Stress memiliki croncbach’s alpha all ≥ 0,60. Hasil ini 
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menyatakan jika item indikator pernyataan dalam kuesioner ditanyakan ke 

responden yang sama atau berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten.  

Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-test Job Satisfaction 

Hasil pengujian reliabilitas  pre-test  pada variabel job satisfaction  adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-test 

Variabel 
Cronbach’s 

alpha all 

Cronbach’s 

alpha per item 
Kriteria 

Job Satisfaction 1 0.6842 0.6353 Reliabel 

Job Satisfaction 2 0.6408 Reliabel 

Job Satisfaction 3 0.6457 Reliabel 

Job Satisfaction 4 0.7492 Reliabel 

Job Satisfaction 5 0.7500 Reliabel 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 11.5 

 

Berdasakan hasil pada tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian yaitu Job Satisfaction memiliki croncbach’s alpha all ≥ 0,60. Hasil ini 

menyatakan jika item indikator pernyataan dalam kuesioner ditanyakan ke 

responden yang sama atau berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten. 
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Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-test Organizational Comitment 

Hasil pengujian reliabilitas  pre-test  pada variabel organizational 

commitment  adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-test 

Variabel 
Cronbach’s 

alpha all 

Cronbach’s 

alpha per item 
Kriteria 

Organizational Commitment 1 0.8461 0.7826 Reliabel 

Organizational Commitment 2 0.7979 Reliabel 

Organizational Commitment 3 0.8479 Reliabel 

Organizational Commitment 4 0.8628 Reliabel 

Organizational Commitment 5 0.8107 Reliabel 

Organizational Commitment 6 0.8034 Reliabel 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 11.5 

 

Berdasakan hasil pada tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa semua 

variabel penelitian yaitu Organizational Commitment memiliki croncbach’s alpha 

all ≥ 0,60. Hasil ini menyatakan jika item indikator pernyataan dalam kuesioner 

ditanyakan ke responden yang sama atau berbeda, hasilnya akan cenderung tetap 

dan konsisten.  
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4.3 Hasil Analisis dan Pembahasan 

4.3.1 Profile Responden 

4.3.1.1 Usia Responden 

 Gambar 4.1 berikut menunjukkan banyaknya jumlah responden yang 

dikelompokkan sesuai dengan tingkat usia masing-masing responden: 

Gambar 4.1 Usia Responden 

 

(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2016) 

 Dari hasil gambar 4.1 pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa 

responden yang berusia ≤ 25 tahun berjumlah 15 orang atau sebesar 37% dari total 

responden yang berjumlah 41orang, responden yang berusia 26 – 40 tahun 

berjumlah 20 orang atau sebesar 49%, sedangkan responden yang berusia >41 

tahun berjumlah 6 orang atau sebesar 14%. Dari data tersebut dapat disimpulkan 
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bahwa mayoritas responden berusia rata-rata 26-40 tahun lebih banyak dalam 

penelitian ini. 

 

4.3.1.2 Jenis Kelamin Responden 

 Gambar 4.2 berikut menunjukkan banyaknya jumlah responden yang 

dikelompokkan sesuai dengan jenis kelamin masing-masing responden: 

Gambar 4.2 Jenis Kelamin Responden 

 

(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2016) 

Dari hasil gambar pengolahan kuisioner, dapat diketahui bahwa responden 

yang berjenis kelamin pria berjumlah 24 orang atau sebesar 59%  dari total 

responden yang berjumlah 41 orang. Sedangkan responden yang berjenis kelamin 

wanita berjumlah 17 orang atau sebesar 41%. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah pria. 
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4.3.1.3 Pendidikan Terakhir Responden 

 Gambar 4.3 berikut menunjukkan banyaknya jumlah responden yang 

dikelompokkan sesuai dengan pendidikan terakhir masing-masing responden: 

Gambar 4.3 Pendidikan Terakhir Responden 

 

(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2016) 

Dari hasil gambar 4.3 pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa 

responden yang berpendidikan SMU/Sederajat berjumlah 25 orang atau sebesar 

61%, dari total responden yang berjumlah 41 orang. Responden yang 

berpendidikan Diploma berjumlah 10 orang atau sebesar 24%, sedangkan 

responden yang berpendidikan Sarjana berjumlah 6 orang atau sebesar 15%. Dari 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berpendidikan SMU 

Sederajat lebih banyak dalam penelitian ini. 
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4.3.1.4 Lama Bekerja Responden 

 Gambar 4.4 berikut menunjukkan banyaknya jumlah responden yang 

dikelompokkan sesuai dengan lamanya bekerja dari masing-masing responden: 

Gambar 4.4 Lama Bekerja Responden 

 

(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2016) 

Dari hasil gambar 4.4 pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa 

responden yang baru bekerja selama ≤ 5 tahun berjumlah 22 orang atau sebesar 

54% dari total responden yang berjumlah 41 orang. Responden yang telah bekerja 

selama 5–10 tahun berjumlah 13 orang atau sebesar 32% sedangkan responden 

yang telah bekerja selama lebih dari 10 tahun berjumlah 6 orang atau sebesar 

14%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang 

bekerja ≤ 5tahun lebih banyak dalam penelitian ini. 
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4.4 Mengevaluasi Model Pengukuran atau Outer Model 

4.4.1 Construct Validity 

Validitas Konstruk dari  measurement model dengan indikator reflektif 

dapat diukur denga loading score dan menggunakan parameter Average Variance 

Extracted (AVE), (Ghozali, 2014). Suatu konstruk dinyatakan variabel jika nilai 

loading score > 0.5, AVE > 0.5. 

Hasil output korelasi antar indikator dengan konstruknya dapat dilihat 

pada tabel 4.11 dibawah ini : 

Tabel 4.11 Construct Validity Job Rotation 

Construct Loading 

Factor 

Nilai Loading 

Factor 

AVE 

Job Rotation JR1 0.899 0.772 

JR2 0.891 

JR3 0.885 

JR4 0.809 

JR5 0.905 

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

 

Construct Validity Role Stress 

 Hasil output korelasi antar indikator dengan konstruknya  (role stress) 

dapat dilihat pada tabel 4.12 dibawah ini : 
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Tabel 4.12 Construct Validity 

Construct Loading 

Factor 

Nilai Loading Factor AVE 

Role Stress RS2 0.524 0.509 

RS3 0.470* 

RS4 0.855 

RS5 0.900 

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

*) masih batas toleransi, karena nilainya diatas 0.45 (artinya jika dilakukan 

pembulatan ke atas maka nilainya 0.5) 

Construct Validity Job Satisfaction 

Hasil output korelasi antar indikator dengan konstruknya (job satisfaction) 

dapat dilihat pada tabel 4.13 dibawah ini : 

Tabel 4.13 Construct Validity 

Construct Loading 

Factor 

Nilai Loading Factor AVE 

Job Satisfaction JS1 0.767 0.511 

JS2 0.781 

JS3 0.806 

JS4 0.606 

JS5 0.581 

(Sumber: Data Primer smartPLS 3.0  yang diolah peneliti, 2016) 
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Construct Validity Organizational Commitment 

Hasil output korelasi antar indikator dengan konstruknya (organizational 

commitment) dapat dilihat pada tabel 4.14 dibawah ini : 

Tabel 4.14 Construct Validity 

Construct Loading 

Factor 

Nilai Loading Factor AVE 

Organizational 

Commitment  

OC1 0.875 0.573 

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) 

Setelah pengujian outer model maka didapatkan hasil bahwa semua item 

pernyataan telah valid yaitu loading factor > 0.5, AVE > 0.5.  

 

4.4.2 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). 
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Tabel 4.15 Average Varian Extracted (AVE) 

Construct Average Varian Extracted (AVE) 

Job Rotation 0.772 

Role Stress 0.509 

Job Satisfaction 0.511 

Organizational Commitment 0.573 

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

Tampak pada tabel 4.15 di atas bahwa semua AVE memiliki nilai di atas 

0,5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konstruk mempunyai convergent 

validity yang baik. 

 

4.4.3 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. Cross 

loading untuk seluruh konstruk disajikan pada tabel 4.16 di bawah ini. 
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Tabel 4.16 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 
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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:  Pengolahan data dengan smartPLS 3.0 

 Nilai cross loading pada tabel 4.16 menunjukkan adanya discriminant 

validity yang baik karena nilai korelasi indikator terhadap konstruknya lebih 

tinggi dibandingkan nilai korelasi indikator dengan konstruk lainnya. Sebagai 

ilustrasi loading factor JR1, JR2, JR3, JR4 dan JR5 pada variabel Job Rotation 

adalah sebesar 0.899, 0,891, 0.885, 0.809 dan 0.905. Jumlah ini lebih tinggi 

dibandingkan loading factor dengan konstruk lain yaitu Role Stress, Job 

Satisfaction, job satisfaction dan Organizational Commitment. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa konstruk laten memprediksi indikator pada blok 

mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lain.  

 

4.4.4 Reliability Construct  

 Reliabilitas konstruk dari measurement model dengan indikator refleksif 

dapat diukur dengan melihat nilai composite reliability dari blok indikator yang 
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mengukur konstruk. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai composite 

reliability diatas 0.70 (Ghozali, 2014). Berikut adalah nilai composite reliability 

disajikan pada tabel 4.17 dibawah ini.  

 

Tabel 4.17 Composite Reliability 

Construct Composite Reliability 

Job Rotation 0.944 

Role Stress 0.794 

Job Satisfaction 0.837 

Organizational Commitment 0.888 

Sumber:  Pengolahan data dengan smartPLS 3.0 

  

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Composite Reliability untuk semua 

konstruk adalah diatas 0.6 yang menunjukkan bahwa semua konstruk pada model 

yang diestimasi memenuhi kriteria reliabel. Uji reliabilitas juga bisa diperkuat 

dengan Cronbach’s Alpha dimana output smartPLS 3.0 memberikan hasil sebagai 

berikut: 
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Cronbach’s Alpha 

Berikut adalah nilai cronbach’s alpha  disajikan pada tabel 4.18 dibawah ini: 

Tabel 4.18 Cronbach’s Alpha 

Construct Cronbach’s Alpha 

Job Rotation 0.926 

Role Stress 0.697 

Job Satisfaction 0.753 

Organizational Commitment 0.846 

Sumber:  Pengolahan data dengan smartPLS 3.0 

  

Nilai yang disarankan adalah di atas 0,6 dan pada tabel 4.18 di atas 

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. 

 

4.5 Evaluasi Model Struktural atau Inner model 

 Pengujian inner model  atau model struktural dilakukan untuk melihat 

hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. 

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk 
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dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam 

menilai model struktural dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk 

setiap variabel laten dependen. Tabel 4.19 merupakan hasil estimasi R-square 

dengan menggunakan smartPLS 3.0. 

R Square 

Berikut adalah nilai R Square disajikan pada tabel 4.19 dibawah ini: 

Tabel 4.19 R Square 

Construct R Square 

Job Rotation  

Role Stress  

Job Satisfaction 0.312 

Organizational Commitment 0.430 

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa nilai R-square variabel persepsi Job 

Satisfaction adalah sebesar 0.312. Hal ini menunjukkan bahwa 31.2% variabel  

Job Rotation dan Role Stress mampu menjelaskan Job Satisfaction. Job Rotation 

dan Role Stress mampu menjelaskan Organizational Commitment sebesar 0.430 

atau 43.0%. 
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 4.6 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 4.20 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 

 

4.6.1 Pengaruh Job Rotation terhadap Job Satisfaction 

Berdasarkan tabel 4.20 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 
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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.  

 

4.6.2 Pengaruh Job Rotation terhadap Organizational Commitment 

 Berdasarkan tabel 4.20 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.  

4.6.3 Pengaruh Role Stress  terhadap Job Satisfaction 

Berdasarkan tabel 4.20 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 
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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.  

4.6.4 Pengaruh Role Stress terhadap Organizational Commitment 

Berdasarkan tabel 4.20 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 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. 
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4.7 Implikasi Manajerial 

 

4.7.1 Rotasi Kerja (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. 
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4.7.2 Tekanan Peran (Role Stress) 

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

Operation, pengaruh faktor tekanan peran  menunjukkan seberapa luas 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. 
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BAB V 

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) 
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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 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. 
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LAMPIRAN 

I. Kuesioner Penelitian 

Assalamu’alaikum, wr, wb. Dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi, 

saya Jannata Nurfika mahasiswi Indonesia Banking School meminta kesediaan 

Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner berikut. Seluruh data yang diberikan dijamin 

kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademisi semata. 

Atas kesediaan anda mengisi kuesioner ini saya ucapkan terimakasih. 

 

i. Identitas Responden 

Berikan tanda (X) pada salah satu jawaban. 

 

1. Usia   : [   ] ≤ 25 Tahun  

  [   ] 26 – 40 Tahun 

  [   ] ≥ 41 Tahun 

2. Jenis Kelamin  : [   ] Laki-laki  [   ] Perempuan 

3. Pendidikan Terakhir : [   ] Sarjana 

  [   ] Diploma 

  [   ] SMU Sederajat 

4. Lama Bekerja  : [   ] ≤ 5 Tahun 

  [   ] 5 – 10 Tahun 

  [   ] ≥ 10 Tahun 

 

ii. Petunjuk pengisian kuesioner 

1. Kuesioner penelitian ini berisi 23 pertanyaan 

2. Pilih salah satu jawaban yang tersedia dengan memberikan tanda (X) 

3. Isilah kuesioner berdasarkan pendapat anda 

4. Tanyakan hal yang kurang anda mengerti langsung kepada peneliti 
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iii. Kuesioner Penelitian 

1=Sangat tidak setuju, 2=Tidak setuju, 3=Ragu-ragu, 

4=Setuju,   5=Sangat setuju. 

 

NO Pernyataan 1 

STJ 

2 

TS 

3 

R 

4 

S 

5 

SS 

Job Rotation 

1 Saya percaya rotasi pekerjaan adalah jenis 
pelatihan kerja 

     

2 Rotasi pekerjaan memperluas 
pengetahuan dan keterampilan saya 
dibidang lain 

     

3 Saya bersedia menerima rotasi pekerjaan 
sekarang 

     

4 Secara keseluruhan, saya suka rotasi 
pekerjaan 

     

5 Saya percaya rotasi pekerjaan adalah 
sistem yang sangat baik 

     

Role Stress 

6 Saya sekarang tahu bagaimana 
memanfaatkan waktu saya dengan tepat 

     

7 Saya tidak tahu apa yang harus saya 
lakukan setiap hari 

     

8 Saya sering melakukan beberapa 
pekerjaan yang tidak perlu 

     

9 Terkadang tugas dari perusahaan yang 
diberikan kepada saya terlalu sulit 

     

10 Tugas saya tampaknya menjadi lebih 
rumit 

     

11 Saya bertanggungjawab atas banyaknya 
tugas yang harus saya tangani 
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Kepuasan Kerja 

12 Saya dapat memperoleh prestasi dari 
pekerjaan saya 

     

13 Saya puas dengan pengembangan diri 
saya dari pekerjaan saya 

     

14 Saya merasa pekerjaan saya bermakna      

15 Saya puas dengan lingkungan dan fasilitas 
saya sekarang 

     

16 Pekerjaan saya ini memberikan saya 
kesempatan untuk naik jabatan 

     

17 Saya rukun dengan rekan-rekan saya      

Komitmen Organisasi 

18 Saya bangga menjadi bagian dari 
perusahaan ini 

     

19 Saya peduli dengan perkembangan masa 
depan perusahaan 

     

20 Saya mencoba yang terbaik untuk 
mengatasi kesulitan dari pekerjaan saya 

     

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

     

22 Saya merasa saya akan memiliki masa 
depan yang menjanjikan jika saya tetap 
bekerja disini 

     

23 Saya punya keterikatan yang mendalam 
diperusahaan ini 
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II. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pre-Test 

1. Ouput Validitas Pre-Test Variabel Job Rotation 

Factor Analysis 
 
 KMO and Bartlett's Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,767 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 164,459 
Df 10 
Sig. ,000 

 

Anti-image Matrices 

 

    JR1 JR2 JR3 JR4 JR5 
Anti-image 
Covariance 

JR1 ,207 -,138 -,057 -,110 ,052 
JR2 -,138 ,181 ,015 ,083 -,107 
JR3 -,057 ,015 ,297 -,069 -,116 
JR4 -,110 ,083 -,069 ,390 -,104 
JR5 ,052 -,107 -,116 -,104 ,209 

Anti-image 
Correlation 

JR1 ,737(a) -,710 -,228 -,388 ,249 
JR2 -,710 ,699(a) ,066 ,312 -,552 
JR3 -,228 ,066 ,870(a) -,203 -,464 
JR4 -,388 ,312 -,203 ,802(a) -,364 
JR5 ,249 -,552 -,464 -,364 ,759(a) 

a  Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 
  

Component Matrix(a) 

 

  

Component 

1 
JR1 ,894 
JR2 ,885 
JR3 ,886 
JR4 ,813 
JR5 ,912 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
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2. Ouput Validitas Pre-Test Variabel Role Stress 

Factor Analysis 
 KMO and Bartlett's Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,563 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 53,630 
Df 15 
Sig. ,000 

 
 Anti-image Matrices 

 

    RS1 RS2 RS3 RS4 RS5 RS6 
Anti-image 
Covariance 

RS1 ,816 ,197 ,063 ,116 -,074 ,042 

  RS2 ,197 ,652 -,289 ,112 -,158 -,005 
  RS3 ,063 -,289 ,657 -,171 ,091 -,068 
  RS4 ,116 ,112 -,171 ,432 -,302 ,053 
  RS5 -,074 -,158 ,091 -,302 ,455 ,091 
  RS6 ,042 -,005 -,068 ,053 ,091 ,916 
Anti-image 
Correlation 

RS1 ,683(a) ,270 ,086 ,196 -,121 ,049 

  RS2 ,270 ,548(a) -,441 ,211 -,290 -,007 
  RS3 ,086 -,441 ,591(a) -,322 ,166 -,087 
  RS4 ,196 ,211 -,322 ,531(a) -,683 ,084 
  RS5 -,121 -,290 ,166 -,683 ,527(a) ,141 
  RS6 ,049 -,007 -,087 ,084 ,141 ,757(a) 

a  Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 
 

 

 

 Component Matrix(a) 

 

  

Component 

1 2 
RS1 -,524 -,445 
RS2 ,649 ,438 
RS3 ,660 ,428 
RS4 ,780 -,379 
RS5 ,731 -,483 
RS6 -,235 ,647 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  2 components extracted. 
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3. Ouput Iterasi Validitas Pre-Test Variabel Role Stress 

Factor Analysis 
 

 KMO and Bartlett's Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,504 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 43,670 
Df 6 
Sig. ,000 

 
 Anti-image Matrices 

 

    RS2 RS3 RS4 RS5 
Anti-image 
Covariance 

RS2 ,704 -,335 ,095 -,155 
RS3 -,335 ,667 -,188 ,109 
RS4 ,095 -,188 ,452 -,322 
RS5 -,155 ,109 -,322 ,472 

Anti-image 
Correlation 

RS2 ,510(a) -,488 ,169 -,269 
RS3 -,488 ,501(a) -,342 ,195 
RS4 ,169 -,342 ,504(a) -,698 
RS5 -,269 ,195 -,698 ,501(a) 

a  Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 Component Matrix(a) 

 

  

Component 

1 2 
RS2 ,630 ,593 
RS3 ,665 ,548 
RS4 ,810 -,442 
RS5 ,782 -,486 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  2 components extracted. 
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4. Ouput Validitas Pre-Test Variabel Job Satisfaction 

Factor Analysis 
 

 KMO and Bartlett's Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,609 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 69,607 
Df 15 
Sig. ,000 

 
  

Anti-image Matrices 

 

    KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 
Anti-image 
Covariance 

KP1 ,335 -,244 ,048 -,100 -,066 -,112 

  KP2 -,244 ,314 -,146 ,027 ,052 ,106 
  KP3 ,048 -,146 ,543 -,180 -,290 -,055 
  KP4 -,100 ,027 -,180 ,791 ,086 -,101 
  KP5 -,066 ,052 -,290 ,086 ,741 ,026 
  KP6 -,112 ,106 -,055 -,101 ,026 ,922 
Anti-image 
Correlation 

KP1 ,597(a) -,753 ,112 -,195 -,133 -,202 

  KP2 -,753 ,579(a) -,352 ,055 ,108 ,196 
  KP3 ,112 -,352 ,653(a) -,274 -,458 -,077 
  KP4 -,195 ,055 -,274 ,730(a) ,112 -,119 
  KP5 -,133 ,108 -,458 ,112 ,590(a) ,031 
  KP6 -,202 ,196 -,077 -,119 ,031 ,391(a) 

a  Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

 

 

 Component Matrix(a) 

 

  

Component 

1 2 
KP1 ,829 ,058 
KP2 ,832 -,115 
KP3 ,772 -,172 
KP4 ,565 ,423 
KP5 ,520 -,425 
KP6 ,200 ,813 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  2 components extracted. 
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5. Ouput Iterasi Validitas Pre-Test Variabel Job Satisfaction 

Factor Analysis 
 

 KMO and Bartlett's Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,622 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 67,205 
Df 10 
Sig. ,000 

 
 Anti-image Matrices 

 

    KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 
Anti-image 
Covariance 

KP1 ,349 -,251 ,043 -,119 -,066 
KP2 -,251 ,327 -,146 ,041 ,051 
KP3 ,043 -,146 ,546 -,189 -,291 
KP4 -,119 ,041 -,189 ,802 ,090 
KP5 -,066 ,051 -,291 ,090 ,741 

Anti-image 
Correlation 

KP1 ,609(a) -,743 ,099 -,225 -,129 
KP2 -,743 ,598(a) -,345 ,080 ,104 
KP3 ,099 -,345 ,655(a) -,286 -,457 
KP4 -,225 ,080 -,286 ,699(a) ,117 
KP5 -,129 ,104 -,457 ,117 ,591(a) 

a  Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 
 
 Component Matrix(a) 

 

  

Component 

1 
KP1 ,828 
KP2 ,843 
KP3 ,775 
KP4 ,554 
KP5 ,525 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
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6. Ouput Validitas Pre-Test Variabel Organizational Commitment 

Factor Analysis 
 
 KMO and Bartlett's Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,807 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 118,551 
Df 15 
Sig. ,000 

 
 Anti-image Matrices 

 

    KO1 KO2 KO3 KO4 KO5 KO6 
Anti-image 
Covariance 

KO1 ,303 -,102 ,005 -,143 -,115 -,094 

  KO2 -,102 ,317 -,099 ,092 -,143 -,075 
  KO3 ,005 -,099 ,654 -,256 ,045 -,069 
  KO4 -,143 ,092 -,256 ,626 ,061 -,081 
  KO5 -,115 -,143 ,045 ,061 ,356 -,051 
  KO6 -,094 -,075 -,069 -,081 -,051 ,460 
Anti-image 
Correlation 

KO1 ,821(a) -,329 ,011 -,328 -,349 -,252 

  KO2 -,329 ,802(a) -,217 ,207 -,425 -,198 
  KO3 ,011 -,217 ,770(a) -,400 ,093 -,126 
  KO4 -,328 ,207 -,400 ,635(a) ,130 -,151 
  KO5 -,349 -,425 ,093 ,130 ,815(a) -,126 
  KO6 -,252 -,198 -,126 -,151 -,126 ,907(a) 

a  Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 
 Component Matrix(a) 

 

  

Component 

1 2 
KO1 ,893 -,104 
KO2 ,853 -,312 
KO3 ,593 ,582 
KO4 ,504 ,734 
KO5 ,806 -,423 
KO6 ,834 -,017 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  2 components extracted. 
 

 

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



117 
 

 
Indonesia Banking School 

7. Ouput Reliabel Pre-Test Variabel Job Rotation 

Reliability 
 
RELIABILITY   ANALYSIS - SCALE  (ALPHA) 
  1.     JR1 
  2.     JR2 
  3.     JR3 
  4.     JR4 
  5.     JR5 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale         Corrected 
               Mean         Variance      Item-               Alpha 
              if Item        if Item          Total               if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
JR1           15,4390        16,7524        ,8326           ,9014 
JR2           15,2439        18,0890        ,8198           ,9015 
JR3           15,3659        18,0378        ,8113           ,9033 
JR4           15,4878        20,4061        ,7176           ,9213 
JR5           15,1463        19,3280        ,8519           ,8985 
 
 
 
                       Analysis of Variance 
 
Source of Variation  Sum of Sq. DF       Mean Square     Q          
Prob 
 
Between People  227,1610  40           5,6790 
Within People     73,2000        164             ,4463 
Between Measures      3,2390            4             ,8098      7,2568      
,1229 
Residual     69,9610        160              ,4373 
Total    300,3610        204          1,4724 
     Grand Mean          3,8341 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     41,0                    N of Items =  5  Alpha =    ,9230 
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8. Ouput Reliabel Pre-Test Variabel Role Stress 

Reliability 
RELIABILITY  ANALYSIS - SCALE   (ALPHA) 
  1.     RS2 
  2.     RS3 
  3.     RS4 
  4.     RS5 
 
 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale           Corrected 
               Mean         Variance       Item-                Alpha 
              if Item        if Item          Total                 if Item 
              Deleted        Deleted      Correlation        Deleted 
 
RS2        6,5122         8,6061        ,3945                  ,6872 
RS3        6,3415         7,7305        ,4073                 ,6787 
RS4        6,0976         5,9902        ,6078                 ,5466 
RS5        5,8537         6,0280        ,5503                 ,5908 
 
 
 
                       Analysis of Variance 
 
Source of Variation     Sum of Sq.       DF       Mean Square    Q         Prob. 
 
Between People            114,5122          40           2,8628 
Within People               113,7500        123             ,9248 
Between Measures          10,1646            3           3,3882     10,9912  ,0118 
Residual                        103,5854        120             ,8632 
Total                              228,2622        163           1,4004 
     Grand Mean        2,0671 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     41,0                    N of Items =  4  Alpha =    ,6985 
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9. Ouput Reliabel Pre-Test Variabel Job Satisfaction 

Reliability 
RELIABILITY ANYSIS - SCALE (ALPHA) 
  1.     KP 
  2.     KP2 
  3.     KP3 
  4.     KP4 
  5.     KP5 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale              Scale       Corrected 
               Mean         Variance       Item-              Alpha 
              if Item         if Item          Total               if Item 
              Deleted        Deleted      Correlation      Deleted 
 
KP1        16,1463         7,2280        ,6151           ,6353 
KP2        16,0488         7,9976        ,6410           ,6408 
KP3        16,1951         8,0110        ,6229           ,6457 
KP4        16,0488         7,9976        ,3583           ,7492 
KP5        16,3415         8,5805        ,3292           ,7500 
 
 
 
                       Analysis of Variance 
 
Source of Variation     Sum of Sq.       DF       Mean Square    Q         Prob. 
 
Between People            93,2878          40          2,3322 
Within People             102,4000        164            ,6244 
Between Measures          2,4195           4             ,6049        3,8750    ,4232 
Residual                        99,9805        160            ,6249 
Total                           195,6878        204             ,9593 
     Grand Mean        4,0390 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     41,0                    N of Items =  5 
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10. Ouput Reliabel Pre-Test Variabel Organizational Commitment 

Reliability 
RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) 
  1.     KO1 
  2.     KO2 
  3.     KO3 
  4.     KO4 
  5.     KO5 
  6.     KO6 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale         Corrected 
               Mean         Variance       Item-              Alpha 
              if Item        if Item           Total              if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
KO1        20,1463        10,0780        ,8171           ,7826 
KO2        20,1951        10,4110        ,7426           ,7979 
KO3        19,8293        13,1451        ,4828           ,8479 
KO4        19,6829        12,6220        ,3765           ,8628 
KO5        20,5854        10,4488        ,6766           ,8107 
KO6        20,5366         9,0549        ,7306           ,8034 
 
 
 
                       Analysis of Variance 
 
Source of Variation     Sum of Sq.       DF       Mean Square    Q         Prob. 
 
Between People           102,0732          40           2,5518 
Within People              105,6667        205             ,5154 
Between Measures         27,1057            5           5,4211      52,5868  ,0000 
Residual                         78,5610        200             ,3928 
Total                             207,7398        245             ,8479 
     Grand Mean        4,0325 
 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     41,0                    N of Items =  6     Alpha =    ,8461 
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III Lampiran Perusahaan 
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CURRICULUM VITAE 

PERSONAL DETAILS 

Full Name  : Jannata Nurfika 

Gender   : Female 

Nationality  : Indonesia 

Religion  : Islam 

Marital Status  : Married 

Phone, Mobile  : 081290069706 

E-mail   : jannatanurfika@gmail.com 

EDUCATIONAL BACKGROUND 

Formal Educations 

2011-Now  : STIE Indonesia Banking School 

2008-2011  : SMK Islam PB Soedirman 2, Jakarta 

2005-2008  : MTs.N 18 Cijantung, Jakarta 

1999-2005  : MI Al-Inayah, Jakarta 

1998-1999  : TK Budi Mulia, Jakarta 

Non Formal Educations 

2011-2012  : English For Business and Banking, GMU 

January 2013  : Customer Service & Selling Skill Training 

August 2013  : TOEFL Program by GMU 

February 2014  : Mental, Physical, and Discipline Education by Rindam Jaya 
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January 2015 : Training Trade Finance, Basic Treasury & Valas by PT Bank 

Mandiri 

February 2015 : Credit Analysis Training by PT Bank Mandiri 

March 2015 : Mini Banking Simulation Training 

ORGANIZATION EXPERIENCES 

2006-2008 : Secretary of Paskibra MTs.N 18 Cijantung 

2008 : Member of Rohis SMK Islam PB Soedirman 2 

November 2013 : Head of Consumption Division 

WORKING EXPERIENCES 

Mei 2010 : Internship at Bank Bukopin Melawai 

June 2010 : Internship at Bank Bukopin Kramat Jati 

June 2013 : Internship at KP Bank Indonesia Malang 

August 2014 : Internship at PT Bank Mandiri Persero Tbk – Pasar Rebo 

Area 
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