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The success of a company organization is directly related to the quality of 

human resources in the company. Companies not only get adequate human 
resources, but quality human resources. One of the ways that the owner of the 
company to quality human resources spread evenly throughout the company that is 
doing work rotation on employees. The company rotates the work to some employees 
because the employee's knowledge is less appropriate to the field of work and the less 
able to complete the job properly. The purpose of this study to influence job rotation, 
role stress, job involvement on job satisfaction of PT Bali IDE employees.  

The research method used kuantiatif. The data were collected by questionnaire. 
Quantitative data analysis for hypothesis testing using multiple regression. The 
results showed: partial job rotation has a positive and significant effect on Employee 
Satisfaction PT Bali IDE. Role stress partially have a negative and significant effect 
on Job Satisfaction of PT Bali IDE Employee. Partial job involvement has a positive 
and significant impact on Employee Satisfaction PT Bali IDE. The most dominant 
variable gives the most powerful influence to the Job Satisfaction of PT Bali IDE 
Employee is job rotation. 
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1. Latar Belakang Masalah 

Seiring semakin kompetitifnya di lingkungan tempat kerja, banyak pekerja yang 
memiliki pengalaman tetapi tetap mengalami stress dalam mengerjakan pekerjaan. 
Karyawan yang mengalami tekanan kerja yang cukup tinggi dari Atasannya maupun 
manajemen perusahaan akan menimbulkan stress. Langkah yang dilakukan 
manjemen perusahaan dalam meminimalisir tekanan peran kepada karyawan dengan 
cara merotasi kerja karyawan. Menurut Hong dan Vai (2008) rotasi pekerjaan 
merupakan salah satu pusat berbagi pengetahuan yang berlangsung di lintas 
fungsional kelompok kerja (Brunold & Durst, 2012). Apabila perusahaan baru saja 
merekrut karyawan baru dan belum memiliki pengalaman maka manajemen 
perusahaan akan melakukan rotasi pekerjaan kepada karyawan junior ke kantor pusat 
atau kantor cabang agar karyawan junior tersebut mengembangkan pengetahuan dan 
keterampilannya sehingga karyawan tersebut dapat melakukan tugas pekerjaan yang 
diberikan pimpinan perusahaan dan tercapainya tujuan organisasi perusahaan. Hasil 
penelitian Triggs dan King (2000) dan Jorgensen et al. (2005), menyatakan setuju 
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bahwa rotasi pekerjaan dapat membantu untuk meringankan moral pekerja yang 
rendah akibat dari tugas pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang atau tugas 
pekerjaan yang dilakukan pekerja sudah terlalu biasa dalam beberapa pekerjaan 
(Chen, Wu, Chang, & Lin, 2015). Rotasi pekerjaan yang dilakukan perusahaan juga 
dimaksudkan untuk mengurangi stress kerja karyawan dan sekaligus membangkitkan 
semangat kerja karyawan yang tidak produktif dalam bekerja. 

Sejumlah penelitian menggunakan teori peran menunjukkan bahwa adanya 
ketidakproduktifan akibat dari tekanan peran (role stress), seperti rasa kepuasan yang 
rendah, minat mengundurkan diri dari pekerjaan yang tinggi, komitmen yang rendah 
dan hasil kinerja yang buruk (Kim, Murrmann, & Lee, 2009). Ketika karyawan sudah 
merasakan ketidakpuasan dalam bekerja maka manajemen perusahaan mulai 
melibatkan banyak pekerjaan. Keterlibatan kerja memberikan manfaat positif bagi 
pekerja, misalnya kinerja menjadi lebih baik, mencegah burnout, dan mengurangi 
turnover. Disamping itu pula, karyawan yang aktif dilibatkan kerja akan berdampak 
pada kepuasan kerja. Kepuasan kerja bukanlah berarti seberapa keras atau seberapa 
baik seseorang bekerja, melainkan sejauh mana seseorang menyukai pekerjaan 
tertentu (Hughes, Ginnett, & Curphy, 2012). 

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada karyawan PT Bali IDE 
untuk mengetahui kepuasan kerja karyawan setelah karyawan tersebut mendapat 
perlakuan rotasi pekerjaan, tekanan peran, dan keterlibatan kerja. PT Bali IDE yakni 
sebuah perusahaan yang bergerak di industri layanan jasa. PT Bali IDE melayani 
komunitas ekspatriat di Bali dan Indonesia selama bertahun-tahun. PT Bali IDE 
menyediakan konsultasi usaha, jasa hukum dan layanan visa. PT Bali IDE adalah 
pakar dalam peraturan visa di Indonesia dan dapat membantu masyarakat dengan 
pensiun di Indonesia, berbagai visa bisnis, semua dokumen asing, visa sosial, re-entry 
atau izin keluar. Kantor hukum PT Bali IDE siap membantu masyarakat dengan 
semua masalah hukum yang mungkin dialami saat ekspatriat tinggal atau melakukan 
bisnis di Bali. PT Bali IDE memiliki experiece lama dengan masalah hukum di 
Indonesia.   

Kepuasan kerja mengacu pada sikap umum seorang karyawan terhadap 
pekerjaannya (Robbins & Coulter, 2016). Meskipun kepuasan kerja adalah sikap 
daripada perilaku, hal itu merupakan hasil yang menyangkut banyak manajer karena 
karyawan merasa puas lebih mungkin untuk masuk kerja, tingkat kinerjanya bisa 
lebih tinggi, karyawan menjadi tetap bertahan di dalam organisasi. 
 
2. Pembatasan Masalah 

Penulis memfokuskan penelitian pada variabel rotasi pekerjaan, tekanan peran, 
kepuasan kerja, dan menambahkan variabel keterlibatan kerja. hasil penelitian (Ho, 
Chang, Shih, & Liang, 2009) ditemukan bahwa rotasi pekerjaan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap komitmen organisasional. Lalu, rotasi pekerjaan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. 
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3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang hendak diteliti yakni untuk Mengetahui dan 

Menganalisis Pengaruh Rotasi Pekerjaan, Tekanan Peran, Keterlibatan Kerja, 
Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT Bali IDE, serta untuk mengetahui dan 
menganalisis variabel manakah (Rotasi Pekerjaan, Tekanan Peran, Keterlibatan 
Kerja) Yang Paling Mendominasi Pengaruh Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT 
Bali IDE. 

 
4. Landasan Teori 

a. Rotasi Pekerjaan 
Malinski (2002), rotasi pekerjaan adalah perpindahan pekerja secara sistematik 

antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan lainnya dan satu perangkat yang terus 
dikembangkan keperangkat lainnya masih berada di dalam satu organisasi (Baro, 
2012). Anil dan Brian (2004), rotasi pekerjaan adalah adanya perubahan yang telah 
direncanakan pada pekerjaan yang telah mendapat persetujuan dari seorang pekerja 
untuk tujuan tertentu sebagai upaya meningkatkan kepuasan kerja dan memiliki 
komitmen pada organisasi (Jaturanonda et al. 2006), serta melalui peningkatan karir 
dan emosional pekerja (Chen et al., 2015). 

b. Tekanan Peran 
Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek, & Rosenthal (1964), tekanan peran adalah sejauh 

mana peran pekerjaan tersebut menimbulkan masalah bagi seorang pekerja (Lambert, 
Hogan, & Tucker, 2009). Crank, Regoli, Hewitt, and Culbertson (1995), tekanan 
peran mengacu pada stress berasal dari karakteristik peran pekerjaan itu sendiri 
(Lambert et al., 2009). 

c. Conservation of Resources (COR) Theory 
COR theory adalah setiap individu berusaha untuk memperoleh, 

mempertahankan, melindungi dan memelihara sumber daya  (Karatepe & Uludag, 
2008). Wright and Cropanzano (1998), COR theory menyatakan bahwa para pekerja 
secara emosional merasakan kelelahan akibat kurangnya sumber daya tertentu untuk 
meningkatkan kinerjanya karena sumber dayanya (resources) ini kemungkinan sudah 
habis (Karatepe & Uludag, 2008). Ketika menghadapi kehilangan sumber daya 
(resource), individu akan cenderung mengalami stres psikologis, yang mungkin 
menyebabkan psikologis atau perilakunya menjadi negatif (misalnya kelelahan, 
absensi tidak masuk kerja). 

 
d. Keterlibatan Kerja 
Abraham (2012); dan Deepa et al., (2014), keterlibatan pekerja didefinisikan 

sebagai berikut: sejauh mana perasaan pekerja ketika mereka dilibatkan dalam 
pekerjaan, merasakan kepuasan, dan bagaimana secara emosional jika dilibatkan 
dalam pekerjaan, untuk meningkatkan produktivitas, inovatif, dan bersedia untuk 
bertahan (Abu-Shamaa, Al-Rabayah, & Khasawneh, 2015). Maslach dan Leiter 
(1997), keterlibatan kerja didefinisikan sebagai mencurahkan energi, melibatkan 
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dirinya, dan memotivasi orang untuk mencapai keberhasilan (Steger, Littman-Ovadia, 
Miller, Menger, & Rothmann, 2013). 

 
e. Job Demands-Resources (JD-R) Model 
Demerouti, et al., (2001); Bakker and Demerouti, (2007)  The JD-R model 

berpendapat bahwa keterlibatan kerja dapat diprediksi oleh keseimbangan (dan 
burnout oleh ketidakseimbangan) dari tuntutan dan sumber daya dalam lingkungan 
kerja (Timms & Brough, 2013). Demerouti, Bakker, Nachreiner, dan Schaufeli 
(2001), model job demands-resources (JD-R) membedakan antara proses 
memberikan dorongan energi dengan proses motivasi memainkan peran penting 
antara keterlibatan kerja dengan gejala burnout dan terkait dengan tuntutan pekerjaan 
dan sumber daya (Upadyaya, Vartiainen, & Salmela-Aro, 2016). Schaufeli, et al., 
(2002), keterlibatan kerja didefinisikan karyawan secara positif memiliki kemampuan 
dalam menjalankan tugas pekerjaan yang terkait dengan gagasan pemikiran maka hal 
itu dapat ditandai oleh semangat (vigor), dedikasi (dedication), dan fokus 
(absorption) (Upadyaya et al., 2016). 
 

f. Kepuasan Kerja 
Locke (1976); Spector (1997), kepuasan kerja adalah evaluasi keseluruhan 

karyawan dari pekerjaannya mengenai sesuatu yang menguntungkan atau tidak 
menguntungkan (Jex & Britt, 2008). Suzuki E, Itomine I, Kanoya Y, Katsuki T, Horii 
S, Sato C (2006), telah mempercayai bahwa kepuasan kerja merupakan sikap positif 
atau negatif yang dirasakan seorang karyawan terhadap pekerjaannya atau beberapa 
pekerjaannya secara spesifik dan kepuasan itu akan terucap dari benak pikiran 
individu (Ho et al., 2009). 

 
g. Teori Diskrepansi atau Teori Nilai 
Para ahli psikologi bidang industri, Asad (1987); Greenberg dan Baron, (1997), 

menjelaskan mengenai teori diskrepansi atau teori nilai (teori kesenjangan) (Dariyo, 
2006). Kepuasan kerja seseorang sangat dipengaruhi oleh sejauh mana hitungan 
antara apa yang diharapkan dan kenyataan yang dirasakan. Individu akan merasakan 
kepuasan dalam bekerja bila tidak ada perbedaan yang berarti antara yang diinginkan 
dengan hasil yang dirasakan karena batas minimalnya telah terpenuhi dengan baik. 
Bila ternyata apa yang diperoleh lebih besar daripada yang diharapkan, individu bisa 
merasaka kepuasan. 

 
h. Rerangka Pemikiran 
Ho et al. (2009), rotasi pekerjaan mempunyai manfaat untuk meningkatkan 

kepuasan kerja. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ho et al. (2009) 
menunjukkan bahwa rotasi pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan kerja. Berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai hubungan antara 
tekanan peran dengan kepuasan kerja yang dilakukan oleh kedua penelitian Piko BF 
(2006) dan Sveinsdottir H, Biering P, Ramel A (2006) ditemukan hasil penelitian 
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sebagai berikut tingkat pekerjaan yang begitu tinggi yang disebabkan oleh role 
ambiguity, role conflict, dan role overload ketiga dimensi tersebut berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja (Ho et al., 2009). Berdasarkan hasil 
penelitian Ilkhanizadeh and Karatepe (2017), menunjukkan bahwa keterlibatan kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan karir. Disch J, Edwardson S, 
Adwan J (2004), menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah bentuk perasaan atau 
afeksi seorang karyawan mengenai sebuah sistem kesempatan; jika perasaannya 
positif atau responnya aktif maka karyawan itu telah merasakan kepuasan dan 
sebaliknya (Ho et al., 2009). 

Berdasarkan uraian penjelasan hasil temuan penelitian sebelumnya, maka dapat 
dibuat kerangka penelitian dapat dilihat di bawah ini: 

 
Gambar 2.1 Rerangka Penelitian 

 
Berdasarkan gambar rerangka pemikiran di atas, maka dapat dibuat hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 
   
H1 : Rotasi pekerjaan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan PT 

Bali IDE   
   
H2 : Tekanan Peran berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja karyawan PT 

Bali IDE   
   
H3 : Keterlibatan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan PT 

Bali IDE 
 
5. Metodologi Penelitian 

a. Objek Penelitian 
Objek dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Bali IDE. Unit analisis 

yang akan diteliti adalah seluruh nama karyawan PT Bali IDE yang akan diteliti. 
Cakupan penelitian yakni kantor pusat PT Bali IDE yang berlokasi di Bali, kantor 
cabang yang berlokasi di Jakarta. 
 
 

Rotasi Pekerjaan

Tekanan Peranan

Keterlibatan Kerja

Kepuasan Kerja

H1 (+)

H2 (—)

H3 (+)
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b. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data penelitian ini melalui penyebaran kuesioner. Skala pengukuran 

yang digunakan. Skala Semantic Differential. Menurut Singh (2007) Prosedur skala 
diferensial semantik (semantic differential scaling) dikembangkan oleh Osgood pada 
tahun 1950 untuk menangani sikap seperti emosi dan perasaan. Jumlah skala 
semantic differential sebanyak 6 point. 
 

c. Metode Pengambilan Sampel 
Populasi karyawan PT Bali Ide sebanyak 85 karyawan. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling atau sensus. 
Sensus adalah keseluruhan jumlah populasi yang menarik dijadikan sampel 
penelitian (Cooper & Schinder, 2014). Dengan demikian, maka jumlah sampel 
penelitian yang dijadikan responden sebanyak 85 karyawan. 

 
d. Operasional Variabel 

Tabel Operasional Variabel 
Variabel Definisi Measurement Instrument  

Rotasi 
Pekerjaan 
(X1) 

Rotasi 
pekerjaan 
mengacu pada 
perpindahan 
orang yang 
telah 
direncanakan 
antara 
pekerjaan yang 
satu dengan 
pekerjaan 
lainnya selama 
periode waktu 
tertentu atau 
lebih dari 
sejumlah tujuan 
yang berbeda 
(Baro, 2012) 

1) Saya percaya rotasi pekerjaan 
merupakan jenis dari pelatihan 
kerja. 

2) Adanya rotasi pekerjaan 
bertambah luas pengetahuan dan 
keterampilan saya di bidang 
pekerjaan lainnya. 

3) Saya bersedia menerima rotasi 
pekerjaan sekarang. 

4) Sebelum adanya rotasi 
pekerjaan, organisasi mencari 
tahu tentang minat/bakat saya 
terlebih dulu. 

5) Saya percaya rotasi pekerjaan 
merupakan sebuah sistem yang 
paling baik. 

6) Rotasi pekerjaan membantu saya 
dalam menyelesaikan pekerjaan 
menjadi lebih efektif. 

7) Rotasi pekerjaan memungkinkan 
saya menjadi tahu dan paham 
mengenai aktivitas pekerjaan di 
departemen lainnya. 

8) Rotasi pekerjaan dapat 
membantu saya dalam 

Skala 
Semantic 
Differential 
1 – 6  
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Variabel Definisi Measurement Instrument  
menyelesaikan pekerjaan yang 
sebelum saya tidak mengetahui 
cara menyelesaikan pekerjaan 
tersebut 

Tekanan 
Peran (Role 
Stress) (X2) 

Tekanan Peran 
(Role Stress) 
adalah sejauh 
mana peran 
pekerjaan 
tersebut 
menimbulkan 
masalah bagi 
seorang pekerja 
(Lambert et al., 
2009) 

1) Role Ambiguity (RA) Skala 
Semantic 
Differential 
1 – 6 

a. Responden tidak mengetahui 
cara memanfaatkan waktu yang 
layak di saat tugas pekerjaannya 
begitu banyak. 

b. Saya tidak mempunyai 
ide/gagasan mengenai apa yang 
harus saya lakukan setiap hari. 

c. Saya tidak memiliki petunjuk 
mengenai apa yang perusahaan 
harapkan dari pekerjaan yang 
saya lakukan. 

2) Role Conflict (RC)  
a. Orang lain sering menyampaikan 

persyaratan pekerjaan saya tidak 
konsisten/tidak sesuai. 

b. Saya sering mengerjakan 
beberapa pekerjaan yang tidak 
diperlukan. 

c. Terkadang tugas pekerjaan yang 
Anda terima terlalu sulit atau 
terlalu rumit. 

d. Saya bekerja di bawah kebijakan 
dan pedoman yang tidak 
kompatibel. 

e. Saya sering menerima 
permintaan yang tidak sesuai 
dari dua orang atau lebih. 

f. Aku melakukan hal-hal yang 
dapat diterima oleh satu orang, 
tetapi tidak diterima oleh orang 
lain. 

g. Responden tidak tahu pekerjaan 
yang dilakukannya ini dapat 
diterima atau tidak oleh atasan. 

3) Role Overload (RO) 
a. Setiap hari, saya memperoleh 
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Variabel Definisi Measurement Instrument  
beban kerja yang begitu banyak 
untuk cepat diselesaikan tepat 
waktu. 

b. Pekerjaan yang saya terima 
tampaknya sangat rumit. 

c. Saya menanggung tugas 
pekerjaan yang sangat banyak 
dalam waktu yang bersamaan 
untuk segera diselesaikan dalam 
waktu cepat. 

d. Saya tidak punya waktu untuk 
menyelesaikan pekerjaan saya. 

e. Saya sangat sibuk dengan 
pekerjaan saya 

Keterlibatan 
Kerja (X3) 

Schaufeli et al., 
(2002), 
keterlibatan 
kerja 
didefinisikan 
karyawan 
secara positif 
memiliki 
kemampuan 
dalam 
menjalankan 
tugas pekerjaan 
yang terkait 
dengan gagasan 
pemikiran maka 
hal itu dapat 
ditandai oleh 
semangat 
(vigor), 
dedikasi 
(dedication), 
dan fokus 
(absorption) 
(Upadyaya et 
al., 2016). 

1) Semangat (vigor) Skala 
Semantic 
Differential 
1 – 6 

a. Di tempat kerja saya, saya 
merasa penuh dengan energi. 

b. Pada pekerjaan saya, saya 
merasa kuat dan penuh semangat 
yang tinggi. 

c. Saya bisa terus bekerja untuk 
waktu yang sangat lama pada 
suatu waktu. 

d. Pada pekerjaan saya, mental saya 
sangat tangguh. 

e. Di tempat kerja saya, saya selalu 
bertahan, bahkan ketika segala 
sesuatu tidak berjalan dengan 
baik 

2) Dedication 
a. Saya menemukan pekerjaan 

yang saya lakukan penuh makna 
dan tujuan. 

b. Saya antusias dengan pekerjaan 
saya. 

c. Pekerjaan saya memberikan 
inspirasi bagi diri saya sendiri. 

d. Saya bangga dengan pekerjaan 
yang saya lakukan. 

e. Bagi saya, pekerjaan saya ini 
penuh tantangan 
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Variabel Definisi Measurement Instrument  
3) Fokus (absorption) 
a. Waktu cepat berlalu ketika saya 

bekerja. 
b. Ketika saya bekerja, saya lupa 

segala sesuatu yang lain di 
sekitar saya. 

c. Saya merasa senang ketika saya 
bekerja intensif. 

d. Saya cepat sekali larut (terlalu 
fokus) dengan pekerjaan saya. 

e. Saya cepat terbawa arah (sangat 
menikmati) didalam 
menjalankan tugas pekerjaan 
saya. 

f. Apabila ada satu pekerjaan yang 
sulit maka saya akan 
mengesampingkannya terlebih 
dulu dari pekerjaan saya. 

Kepuasan 
Kerja (Y) 

Kepuasan kerja 
adalah sikap 
karyawan 
terhadap 
pekerjaannya 
(Jex & Britt, 
2008) 

1) Internal Satisfaction (IS) Skala 
Semantic 
Differential 
1 – 6 

a. Pekerjaan saya memberikan 
kesempatan kepada saya untuk 
menyelesaikan pekerjaan sesuai 
dengan kemampuan yang saya 
miliki. 

b. Saya mampu meraih prestasi 
kerja dari pekerjaan yang saya 
jabat saat ini. 

c. Saya merasakan kepuasan 
dengan semakin berkembangnya 
kemampuan saya dari pekerjaan 
yang saya jabat saat ini. 

d. Saya memiliki kompetensi untuk 
melakukan pekerjaan saat ini. 

e. Saya menemukan pekerjaan 
yang cocok/sesuai dengan diri 
saya. 

2) External Satisfaction (ES) 
a. Saya puas dengan lingkungan 

kerja yang baru. 
b. Saya puas dengan gaji yang 

sesuai dengan tanggung jawab 
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Variabel Definisi Measurement Instrument  
pekerjaan. 

c. Pekerjaan saya saat ini 
memberikan peluang saya untuk 
dipromosikan ke jenjang yang 
lebih tinggi. 

d. Saya merasa nyaman bekerja 
sama dengan rekan kerja. 

e. Saya mendapatkan pujian ketika 
saya dapat mengerjakan 
pekerjaan dengan baik. 

 
e. Teknik Pengolahan Data 
Validitas adalah sejauhmana alat ukur yang diuji tersebut dapat mengukur apa 

yang ingin diukur (Cooper & Schinder, 2014). Data penelitian dikatakan valid apabila 
corrected item-total correlations > 0,30 maka dapat dikatakan kategori item 
pernyataan kuisioner sangat baik (Meyers, Gamst, & Guarino, 2013). Reliabilitas 
adalah sejauhmana tingkat keakurasian dan ketepatan dari sebuah prosedur 
pengukuran (Cooper & Schinder, 2014). Uji reliabilitas internal menggunakan 
cronbach’s alpha. Cronbach Alpha merupakan salah satu koefisien reliabilitas yang 
paling sering digunakan. Menurut Nunnaly (1978) untuk nilai koefisien cronbach 
alpha yang paling dapat diterima minimal sebesar 0,7 (Ki & Hon, 2008). 

 
f. Teknik Pengujian Hipotesis 

Uji Asumsi Klasik 
Menurut Pallant (2011) uji asumsi klasik yang harus terpenuhi agar hasil multiple 

regresi tidak bias yakni: 
a) Uji Normalitas Data 

Singh (2007), Test Kolmogorov-Smirnov untuk menilai penyimpangan dari suatu 
distribusi tertentu dari distribusi normal. Dari penggunaaan Kolmogorov-Smirnov 
Test, maka data penelitian dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai Sig. > 
0,05. 

b) Uji Multikolinearitas 
Uji Regresi mengasumsikan variabel-variabel bebas tidak memiliki hubungan 

linier satu sama lain. Uji multikolinearitas dapat diketahui dari hasil Tolerance dan 
VIF (Variance Inflation Factor). Jika hasil nilai tolerance sangat kecil (kurang dari < 
0,1) mengindikasikan bahwa terjadi multiple correlation yang sangat tinggi, dan hasil 
nilai VIF di atas > 10 mengindikasikan terjadinya multikolinearitas. 

c) Uji Heteroskedasitas dan Outlier 
Multiple regresi sangat sensitif pada outliers (nilai yang sangat tinggi atau sangat 

rendah). Data outlier pada variabel terikat dapat diidentifikasikan atau dilihat dari 
hasil standardised residual plot. Pada hasil grafik scatterplot  akan terlihat data 
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penelitian ini terjadi outlier atau tidak. Menurut Tabachnick dan Fidell (2007) 
mendeteksi terjadinya outlier dengan melihat hasil standardised residual (yang 
muncul di grafik scatterplot) dimana nilai di atas > 3,3 atau kurang dari < –3,3 
(Pallant, 2011).  
 

Multiple Linear Regression 
Menginterpretasikan Output Multiple Linear Regression (Field, 2009: 206) dari 

hasil penghitungan program statistik SPSS: 
1) Coefficient Of Determination 

Buglear (2003), The square of the correlation coefficient juga digunakan untuk 
menilai hubungan antara variabel-variabel. Simbol dari nilai square of the correlation 
coefficient adalah 𝑅2 atau disebut juga dengan sebutan coefficient of determination, 
yang mana nilai koefisien determinasi itu dapat membantu peneliti untuk mengukur 
seberapa besar nilai dari satu variabel diputuskan atau ditentukan oleh nilai dari 
variabel lainnya.  

2) ANOVA 
Uji anova dipergunakan untuk mengetahui sejauhmana variabel independent 

secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependent (variabel terikat) 
secara signifikan (Singh, 2007). Jika Sig. < 0,05 diartikan terdapat pengaruh simultan 
pada variabel bebas yang signifikan terhadap variabel terikat. 

3) Uji Parsial (Uji t Signifikan) 
Uji Parsial (Uji t) ini dipergunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara 

parsial yang signifikans antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t test ini 
digunakan untuk menjawab hipotesis statistik, maksudnya hipotesis H0 atau Ha yang 
didapat diterima dalam penelitian. Jika Sig. < 0,05 yang terdapat pada kolom t maka 
diartikan terdapat pengaruh yang signifikan. 

4) Coefficient Beta 
Koefisien korelasi adalah seberapa kuat pengaruh antara variabel/data/skala 

interval dengan interval lainnya. 
 
6. Analisis Dan Pembahasan 
a. Analisis Penelitian 
Penulis mengawali dengan melakukan pengujian pretest kuesioner yang dikenal 

dengan istilah uji validitas dan reliabilitas. Penulis melakukan pretest kuesioner 
sebanyak 30 karyawan. Data penelitian kuesioner yang telah diisi oleh karyawan, 
diuji validitas dan reliabilitasnya untuk mengetahui data penelitian tersebut benar-
benar valid dan reliabel.  

1) Hasil Validitas Penelitian 
Hasil uji validitas dengan menggunakan rumus correlation diperoleh nilai 

corrected item-total correlation yang lebih besar dari nilai r kritis sebesar 0,3 
sehingga dapat dikatakan setiap item pernyataan valid atau dengan perkataan lain 
semua item pernyataan kuesioner telah dapat mengukur apa yang ingin diukur. Dalam 
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penelitian ini, item pernyataan kuesioner telah dapat mengukur variabel rotasi 
pekerjaan. 

 
Hasil Validitas Rotasi Pekerjaan 

Indikator Corrected Item-Total Correlation r kritis Ket 
Rotasi Pekerjaan 1 0,519 > 0,3 Valid 
Rotasi Pekerjaan 2 0,589 > 0,3 Valid 
Rotasi Pekerjaan 3 0,488 > 0,3 Valid 
Rotasi Pekerjaan 4 0,661 > 0,3 Valid 
Rotasi Pekerjaan 5 0,535 > 0,3 Valid 
Rotasi Pekerjaan 6 0,459 > 0,3 Valid 
Rotasi Pekerjaan 7 0,505 > 0,3 Valid 
Rotasi Pekerjaan 8 0,661 > 0,3 Valid 

Sumber: Pengolahan Data SPSS 23.0 (Penulis, 2017) 
 

Hasil Validitas Tekanan Peran 
Indikator Corrected Item-Total Correlation r kritis Ket 

Tekanan Peran 1 0,594 > 0,3 Valid 
Tekanan Peran 2 0,685 > 0,3 Valid 
Tekanan Peran 3 0,590 > 0,3 Valid 
Tekanan Peran 4 0,688 > 0,3 Valid 
Tekanan Peran 5 0,559 > 0,3 Valid 
Tekanan Peran 6 0,479 > 0,3 Valid 
Tekanan Peran 7 0,612 > 0,3 Valid 
Tekanan Peran 8 0,551 > 0,3 Valid 
Tekanan Peran 9 0,493 > 0,3 Valid 
Tekanan Peran 10 0,586 > 0,3 Valid 
Tekanan Peran 11 0,685 > 0,3 Valid 
Tekanan Peran 12 0,521 > 0,3 Valid 
Tekanan Peran 13 0,543 > 0,3 Valid 
Tekanan Peran 14 0,497 > 0,3 Valid 
Tekanan Peran 15 0,494 > 0,3 Valid 

Sumber: Pengolahan Data SPSS 23.0 (Penulis, 2017) 
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Hasil Validitas Keterlibatan Kerja 
Indikator Corrected Item-Total Correlation r kritis Ket 

Keterlibatan kerja 1 0,652 > 0,3 Valid 
Keterlibatan kerja 2 0,518 > 0,3 Valid 
Keterlibatan kerja 3 0,525 > 0,3 Valid 
Keterlibatan kerja 4 0,491 > 0,3 Valid 
Keterlibatan kerja 5 0,681 > 0,3 Valid 
Keterlibatan kerja 6 0,718 > 0,3 Valid 
Keterlibatan kerja 7 0,552 > 0,3 Valid 
Keterlibatan kerja 8 0,642 > 0,3 Valid 
Keterlibatan kerja 9 0,618 > 0,3 Valid 
Keterlibatan kerja 10 0,551 > 0,3 Valid 
Keterlibatan kerja 11 0,596 > 0,3 Valid 
Keterlibatan kerja 12 0,553 > 0,3 Valid 
Keterlibatan kerja 13 0,664 > 0,3 Valid 
Keterlibatan kerja 14 0,401 > 0,3 Valid 
Keterlibatan kerja 15 0,619 > 0,3 Valid 
Keterlibatan kerja 16 0,509 > 0,3 Valid 
Sumber: Pengolahan Data SPSS 23.0 (Penulis, 2017) 
 

Hasil Validitas Kepuasan Kerja Karyawan 

Indikator Corrected Item-Total Correlation r kritis Ket 
Kepuasan Kerja 1 0,585 > 0,3 Valid 
Kepuasan Kerja 2 0,665 > 0,3 Valid 
Kepuasan Kerja 3 0,463 > 0,3 Valid 
Kepuasan Kerja 4 0,713 > 0,3 Valid 
Kepuasan Kerja 5 0,704 > 0,3 Valid 
Kepuasan Kerja 6 0,675 > 0,3 Valid 
Kepuasan Kerja 7 0,596 > 0,3 Valid 
Kepuasan Kerja 8 0,607 > 0,3 Valid 
Kepuasan Kerja 9 0,665 > 0,3 Valid 
Kepuasan Kerja 10 0,689 > 0,3 Valid 

Sumber: Pengolahan Data SPSS 23.0 (Penulis, 2017) 
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2) Hasil Reliabilitas Penelitian 
Hasil Reliabilitas Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian Jmlh 
Pernyataan 

Cronbachs 
Alpha 

α 
kritis Ket 

Rotasi Pekerjaan (X1) 8 butir 0,827 > 0,7 Reliabel 
Tekanan Peran (X2) 15 butir 0,896 > 0,7 Reliabel 
Keterlibatan Kerja (X3) 16 butir 0,905 > 0,7 Reliabel 
Kepuasan Kerja Karyawan 
(Y) 10 butir 0,888 > 0,7 Reliabel 

Sumber: Pengolahan Data SPSS 23.0 (Penulis, 2017) 
 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel penelitian, dengan menggunakan rumus 
cronbach alpha, menunjukkan bahwa keempat variabel penelitian menghasilkan nilai 
koefisien cronbach alpha > 0,7 yang artinya secara keseluruhan item pernyataan 
kuesioner pada masing-masing variabel penelitian sudah reliabel. 
 

3) Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas Data 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Rotasi Pekerjaan .082 85 .200* .971 85 .049 
Tekanan Peran .087 85 .157 .985 85 .415 
Keterlibatan Kerja .061 85 .200* .994 85 .965 
Kepuasan Kerja 
Karyawan PT Bali IDE 

.083 85 .200* .985 85 .413 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
Sumber: Pengolahan Data SPSS 23.0 (Penulis, 2017) 

 
Berdasarkan tabel tests of Normality di atas, dapat diketahui secara jelas dari 

kolom Kolmogorov-Smirnov yakni Rotasi Pekerjaan, Tekanan Peran, Keterlibatan 
Kerja, Kepuasan Kerja memiliki nilai Sig. > 0,05 sehingga dapat dinyatakan data 
berdistribusi normal. 
 
 
 
 
 
 

14 
 

Pengaruh Rotasi Pekerjaan..., Gamal Affandi, Ma.-IBS, 2017



Hasil Uji Multikolinearitas 
 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
1 (Constant)   

Rotasi Pekerjaan .626 1.598 
Tekanan Peran .540 1.851 
Keterlibatan Kerja .643 1.554 

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja Karyawan PT Bali IDE 
Sumber: Pengolahan Data SPSS 23.0 (Penulis, 2017) 
 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, hasil nilai Tolerance > 0,1 dan Variance 
Inflation Factors (VIF) < 10 artinya tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel 
bebas yakni rotasi pekerjaan, tekanan peran, keterlibatan kerja. 
 
Uji Heteroskedasitas dan Outlier 

 
Sumber: Pengolahan Data SPSS 23.0 (Penulis, 2017) 

 
Berdasarkan grafik scatterpot di atas, yakni ternyata pola sebaran data penelitian 

menyebar di atas dan di bawah pada sumbu angka 0 pada sumbu Y, yang artinya 
bahwa tidak terjadi heteroskedasitas. Atau dengan perkataan lain terjadinya 
homoskedasitas. Dari hasil grafik scatterplot di atas, juga dapat dipergunakan untuk 
mendeteksi data yang mengalami outlier (menyimpang). Berdasarkan hasil sebaran 
titik-titik data penelitian tidak melebihi > 3,3 artinya tidak menunjukkan terjadinya 
outlier. 
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4) Multiple Regresi Linear 
Koefisien Determinasi 

Berdasarkan hasil Model Summary, diperoleh Adjusted R Square = 0,236 setelah 
dikalikan 100% diperoleh 23,6% Kepuasan Kerja Karyawan PT Bali IDE setelah 
dipengaruhi oleh rotasi pekerjaan, tekanan peran, keterlibatan kerja dan sisanya 
76,4% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak penulis teliti seperti variabel gaya 
kepemimpinan, pengembangan karir, dan komunikasi internal. 

 
ANOVA 

Berdasarkan hasil pengujian ANOVA, yakni besarnya nilai Fhitung 9,661 dan Sig. 
0,000. Dikarenakan hasil nilai Sig. 0,000 < Sig. 0,05 artinya bahwa variabel Rotasi 
Pekerjaan, Tekanan Peran, Keterlibatan Kerja secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap variabel Kepuasan Kerja Karyawan PT Bali IDE.  

 
Uji Parsial (Uji t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 29.334 3.892  7.536 .000 

Rotasi Pekerjaan (RP) .329 .098 .405 3.364 .001 
Tekanan Peran (TP) -.193 .076 -.330 -2.545 .013 
Keterlibatan Kerja (KK) .183 .057 .383 3.219 .002 

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja Karyawan PT Bali IDE 
 

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada tabel Coefficients, menunjukkan bahwa: 
(H1): Rotasi pekerjaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan kerja karyawan PT Bali IDE, hasil nilai thitung sebesar 3,364 dan Sig. 0,001 
< 0,05. (H2): tekanan peran (role stress) secara parsial berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT Bali IDE, dikarenakan hasil nilai t 
hitung sebesar –2,545 dan Sig. 0,013 < 0,05. (H3): Keterlibatan Kerja secara parsial 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT Bali IDE, 
dikarenakan hasil nilai t hitung sebesar 3,219 dan Sig. 0,002 < 0,05. 

Berdasarkan hasil data penelitian unstandardized coefficients, maka persamaan 
multiple regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat (Y) yang 
dapat ditulis persamaan multiple regresi sebagai berikut: 

Ý = 29,334 + 0,329(𝑅𝑃) − 0,193(𝑇𝑃) + 0,183(𝐾𝐾) + 𝜀. 

Keterangan: 
RP : Rotasi Pekerjaan 
TK : Tekanan Peranan 
KK : Keterlibatan Kerja 
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b. Implikasi Manajerial 
1. Hasil jawaban responden pada variabel rotasi pekerjaan memberikan pengaruh 

pada kepuasan kerja, yakni masih terdapat jawaban responden yang masih rendah 
dengan perolehan nilai mean 4,09 mengenai rotasi pekerjaan membantu 
responden dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi lebih efektif. Hal ini 
menunjukkan bahwa karyawan yang mendapatkan rotasi pekerjaan yang tidak 
sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman, mengakibatkan tugas 
pekerjaan kurang dapat terselesaikan dengan efektif. Oleh karena itu, perlu 
adanya pelatihan kerja bagi karyawan agar karyawan mampu menyelesaikan 
tugas pekerjaan di divisi yang berbeda ini dengan baik. 
 

2. Hasil jawaban responden pada variabel tekanan peran memberikan pengaruh pada 
kepuasan kerja, yakni berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai mean 4,12 pada 
indikator responden tidak mengetahui cara memanfaatkan waktu yang layak di 
saat tugas pekerjaannya begitu banyak. Karyawan mampu menyelesaikan tugas 
pekerjaan yang sangat banyak tersebut dan mengetahui cara memanfaatkan waktu 
secara layak seperti sebaiknya karyawan menyelesaikan pekerjaan yang dirasakan 
lebih mudah untuk diselesaikan agar menghemat waktu dan untuk pekerjaan yang 
sulit dapat menanyakan kepada rekan kerja ataupun pimpinan guna memperoleh 
penyelesaian masalah tugas pekerjaannya. Dengan begitu, maka karyawan 
tidaklah mengalami stres dalam bekerja bahkan karyawan merasakan kepuasan 
dalam bekerja. 

 
3. Hasil jawaban responden pada variabel keterlibatan kerja memberikan pengaruh 

pada kepuasan kerja, yakni berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai mean yang 
rendah yakni 4,05 mengenai di tempat kerja responden, responden merasa penuh 
dengan energi. Sebaiknya pimpinan menempatkan kerja karyawannya sesuai 
dengan karakter kerja agar karyawan tetap memiliki semangat dalam bekerja. 
Pimpinan perlu melibatkan banyak pekerjaan kepada karyawan yang baru 
ditempatkan pada tempat kerja yang baru agar semangat kerjanya tidak menurun 
karena karyawan tersebut telah terbiasa dengan pekerjaan yang beban kerjanya 
banyak. 

 
7. Kesimpulan Dan Saran 

a. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

rotasi pekerjaan yang positif dan signifikan terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT 
Bali IDE. tekanan peran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepuasan Kerja 
Karyawan PT Bali IDE. Hasil uji parsial menunjukkan terdapat pengaruh keterlibatan 
kerja yang positif dan signifikan terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT Bali IDE. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penelitian yang paling 
berpengaruh tinggi dan signifikan terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT Bali IDE 
adalah variabel rotasi pekerjaan. 
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b. Saran 
Berdasarkan hasil implikasi manajerial yang ditemukan, maka dapat penulis 

berikan saran sebagai berikut: 
1. Sebaiknya pimpinan perusahaan merotasi pekerjaan kepada karyawan sesuai 

dengan background pendidikannya sehingga karyawan memiliki pengalaman 
dan mampu menyelesaikan tugas pekerjaan secara efektif. 

2. Sebaiknya pimpinan perusahaan memberikan pelatihan kerja terlebih dulu 
kepada karyawan yang akan dirotasi kerjanya sehingga pekerjaan menjadi 
lebih efektif terselesaikan.  

3. Sebaiknya karyawan menyelesaikan pekerjaan yang dirasakan lebih mudah 
untuk diselesaikan untuk menghemat waktu dan untuk pekerjaan yang sulit 
dapat menanyakan kepada rekan kerja ataupun pimpinan guna memperoleh 
penyelesaian masalah tugas pekerjaannya. 

4. Sebaiknya pimpinan perusahaan harus bertindak cepat dan aktif melakukan 
rapat/diskusi kepada stafnya setiap dua minggu sekali untuk membahas 
mengenai progress kerja karyawan dari masing-masing divisi dan 
menanyakan tingkat kesulitan yang dialami serta memberikan solusi untuk 
penyelesaian masalah pekerjaan.  

5. Sebaiknya karyawan tetap memberikan gagasan pendapatnya untuk 
meningkatkan kinerja dalam divisinya sesuai dengan pengetahuannya 
sehingga dari gagasan pendapat yang terkumpul tersebut dapat diambil hasil 
pendapat yang terbaik. 

6. Sebaiknya karyawan yang dirotasi kerja atau ditempatkan pada bidang 
pekerjaan yang baru tetap memiliki motivasi dalam bekerja meskipun 
karyawan merasa kurang nyaman dengan lingkungan kerjanya baik itu rekan 
kerja barunya maupun dengan bidang pekerjaan yang baru. 

7. Sebaiknya pimpinan menjalankan perannya untuk terus melakukan 
pengawasan langsung kepada karyawan yang ditempat kerja yang baru agar 
karyawan cepat menikmati dalam menjalankan tugas pekerjaan. 

8. Sebaiknya pimpinan terus melakukan pengawasan dengan cara menanyakan 
langsung kepada karyawan mengenai apa yang menyebabkan sulit dalam 
menyelesaikan tugas pekerjaan. Begitu pula sebaliknya, karyawan juga harus 
aktif berkomunikasi dengan pimpinan apabila menemukan kendala dalam 
menyelesaikan tugas pekerjaan supaya bila menemukan tugas pekerjaan yang 
sulit seperti ini dapat mengetahui cara menyelesaikan pekerjaannya. 

 
c. Keterbatasan Penelitian 
1. Hasil penelitian ini hanya berlaku di perusahaan Bali IDE dan secara 

substantif tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh perusahaan. Meskipun 
demikian, kajian literatur pada penelitian dapat dipergunakan divisi HRD dan 
peneliti lain yang tertarik membahas tentang rotasi pekerjaan, tekanan peran, 
keterlibatan kerja, dan kepuasan kerja karyawan sebagai bahan acuan untuk 
mengembangkan kemampuan karyawan di perusahaan. 
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2. Keterbatasan pada jumlah sampel penelitian yakni hanya 85 karyawan. 
3. Penelitian hanya dilakukan pada perusahaan swasta dan tidak dilakukan pada 

institusi pemerintah seperti institusi kepolisian maupun kementerian. 
4. Dalam penelitian ini tidak memiliki variabel mediator atau variabel 

intervening. Penelitian ini tidak sampai mengukur minat karyawan untuk 
mengundurkan diri (turnover intention) dari perusahaan atau pekerjaan 
apabila karyawan sudah tidak merasakan kepuasan dalam bekerja. 

5. Bagi peneliti berikutnya, perlu menambahkan variabel produktivitas kerja 
karyawan. Hal ini penting sekali untuk mengetahui sejauh mana karyawan 
yang telah dirotasi ke bidang pekerjaan yang baru atau di rotasi ke kantor 
cabang yang baru dapat menunjukkan produktivitas kerja yang tinggi atau 
sebaliknya produktivitas kerja rendah. 
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