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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi perusahaan sebagai suatu sistemyang artinya organisasi

perusahaan  tidak dapat lepas dari lingkungannya baik yang bersifat internal

maupun eksternal. Lingkungan yang melingkupi dan mempengaruhi jalannya

organisasi sifatnya selalu berubah. Tujuan organisasi tersebut antara lain

dapat hidup berkembang dengan cara memenuhi tuntutan lingkungan.

Memenuhi tuntutan berarti dapat memanfaatkan kesempatan dan mengatasi

tantangan maupun ancaman dari lingkungan yang kompleks. Oleh karena itu

sebagai konsekuensinya, organisasi perusahaan harus melakukan berbagai

kegiatan dalam  rangka menghadapi atau memenuhi tuntutan perubahan-

perubahan tersebut.

Penilaian prestasi dan pengembangan terhadap karyawan merupakan

salah satu kegiatan dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan dan

perkembangan yang terjadi, dinilai dari hasil pekerjaan karyawan itu sendiri.

Penilaian prestasi dan pengembangan baik dilakukan disemua bagian

perusahaan, terutama pada bagian keuangan. Bagian dalam perusahaan, tidak

lepas dari pengaruh besar bagian keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa

bidang keuangan merupakan bidang yang sangat penting dalam suatu

perusahaan. Baik pada perusahaan yang berskala besar maupun kecil.

Perusahaan mempunyai perhatian yang sangat besar pada bagian keuangan,

hal ini menyebabkan persaingan bisnis antar satu perusahaan dengan

perusahaan yang lainnya semakin ketat, sehingga menuntut perusahaan untuk
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dapat membuat karyawan lebih berkembang, kompeten, dan memiliki prestasi

yang tinggi. Untuk dapat bertahan, diharapkan perusahaan melakukan

pengembangan prestasi pada karyawan, salah satunya dengan

diberlakukannya rotasi dan mutasi pekerjaan.

Rotasi dan mutasi pekerjaan merupakan salah satu tindak lanjut yang

dilakukan dari hasil penilaian prestasi karyawan. Karena dengan penilaian

prestasi karyawan akan diketahui kecakapan karyawan dalam menyelesaikan

tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Rotasi dan Mutasi ini harus

didasarkan atas indeks prestasi yang dapat dicapai oleh karyawan

bersangkutan. Dengan adanya rotasi dan mutasi diharapkan dapat menambah

pengalaman pekerjaan, meningkatkan karier, dan membantu mengidentifikasi

alat-alat kerja yang cocok bagi karyawan bersangkutan sehingga dapat

bekerja secara efektif dan efisien pada jabatan itu.

Rotasi dan Mutasi merupakan fenomena yang biasa terjadi di sebuah

organisasi.Seperti diketahui, rotasi pekerjaan adalah perputaran atau

perubahan tugas pekerjaan yang cinderung berbeda di dalam satu bagian atau

devisi. Sementara mutasi adalah suatu perpindahan jabatan atau tempat

pekerjaan yang dilakukan kepada seorang karyawan di lintas bagian atau

lintas tempat pekerjaan. Keduanya merupakan bagian dari pengembangan

sumber daya manusia (SDM).Tujuannya untuk meningkatkan karier

karyawandan  mencapai produktifitas perusahaan serta efisiensi organisasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kaymaz (2010) dengan

mengambil tempat di industri otomotif Turki diketahui bahwa praktek rotasi,
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mutasi, dan promosi memiliki efek yang positif. Hal ini bisa dibuktikan

dengan hasil dari analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa rotasi

dan mutasi pekerjaan bisa menurunkan perilaku kebosanan atau kejenuhan

pada suatu pekerjaan serta dapat meningkatkan karier pada karyawan itu

sendiri. Dari sisi lain Sundin (2001) menambahkan bahwa alasan

dilakukannya rotasi pekerjaan adalah bahwa tugas atau pekerjaan bersifat

monoton yang dilaksanakan terus menerus dapat mengakibatkan kebosanan

dan penurunan hasil kerja dari pegawai.

PT. UTSG (United Tractor Semen Gresik) adalah perusahaan yang

bergerak di bidang pertambangan dan penyupplai bahan baku semen.

Seringnya karyawan di perusahaan ini mengalami perubahan fluktuasi seperti

pengunduran diri karyawan, meninggal dunia, pensiun dini (sakit), maupun

pensiun dari perusahaan,maka disetiap periode yang ditentukan, karyawan di

perusahaan ini mengalami mutasi. Hal ini dilakukan guna menyeimbangkan

komposisi atau kebutuhan perusahaan.

Adapun data mengenai Pemutusan Hubungan Kerja karyawan

terhadap PT. UTSG yang terjadi pada tahun 2012-2014 yang diolah dalam

bentuk tabel.
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Tabel 1.1
Data Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan PT.UTSG periode 2012-2014

Sumber : MSDM PT. United Tractor Semen Gresik

Data yang tersaji pada tabel 1.1 diketahui bahwa dalam rentang waktu

3 tahun, terdapat 5 karyawan yang memutuskan hubungan kerja pada PT.

UTSG. Data tersebut membuktikan bahwa dengan adanya karyawan yang

meninggalkan pekerjaan disuatu bagian mengalami kekurangan, memaksa

karyawan terpilih untuk dipindahkan ke bagian yang kekurangan karyawan.

Hal tersebut dilakukan perusahaan guna memenuhi kebutuhan dan

menyeimbangkan komposisi yang ada di semua bagian.

Bagian keuangan PT. UTSG, merupakan salah satu bagian yang

mengalami kekurangan tenaga pelaksana karena adanya perubahan fluktuasi,

memaksa suatu individu pada bagian lain dipindahkan pada tugas pekerjaan

dan lingkup pekerjaan yang baru. Setelah pelaksanaan sudah dilakukan

terdapat keluhan dan ketidaknyamanan pada karyawan tersebut, dikarenakan

Bulan 2012 2013 2014
Nama Unit

Kerja
Alasan Nama Unit

Kerja
Alasan Nama Unit

Kerja
Alasan

Januari Fajar Audit Meninggal
dunia

Februari
Maret
April
Mei Faris.H KEU Resign
Juni
Juli
Agustus Sukarwan PML Pensiun

Dini
(sakit)

Yusfi K3LH Resign

September
Oktober
November
Desember Aditya Kbg.KEU Pensiun

Jumlah 2 orang 2 orang 1 orang
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individu yang mengalami perpindahan sama sekali tidak memiliki basic atau

skill di dalam tempat yang baru, individu tersebut merasa nyaman memangku

jabatan di dalam lingkungan kerja lama, dan merasa kesulitan dengan

penyesuaian lingkungan hasil perpindahan.

Hal tersebut dinilai sangat tidak efektif apabila berlanjut secara terus

menerus pada karyawan yang lainnya. Namun, sesuai dengan prinsip Mutasi

menurut Hasibuan (2001:72), bahwa mutasi yang dilaksanakan karena

kebutuhan perusahaan berguna untuk meningkatkan produktivitas dengan

menempatkan karyawan bersangkutan ke jabatan atau pekerjaan yang sesuai

dengan kecakapannya. Hal ini didasarkan pada penilaian prestasi kerja

karyawan, kemampuan dan dapat mendukung karier yang lebih tinggi pada

karyawan yang bersangkutan.

Seperti yang ada pada bagian keuangan PT. UTSG (United Tractor

Semen Gresik) permasalahan muncul pada karyawan bagian keuangan yang

sejatinya sudah mengerjakan pekerjaan sama secara terus menerus dan

mengakibatkan kejenuhan serta berdampak dengan hasil kerja yang cinderung

menurun, seperti meningkatnya tingkat kesalahan dalam filing dokumen,

pencetakan file dan tidak fokusnya individu dalam menjalankan tugas

pekerjaan. Oleh karena itu rotasi atau perputaran kerja sangat diperlukan agar

dapat memberikan sifat pekerjaan yang berbeda sehingga tingkat kejenuhan

dapat teratasi.

Kejenuhan kerja (Burnout) adalah suatu kelelahan fisik atau emosi

pada pekerjaan yang biasanya terjadi akibat stres atau frustasi yang
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berkepanjangan. Karyawan yang mengalami kejenuhan kerja akan merasakan

energi dan minat yang berkurang terhadap pekerjaan mereka. Mereka pun

merasakan kecemasan emosional, apatis, depresi, terganggu dan bosan, serta

selalu merasakan kegagalan disetiap aspek dalam lingkungan pekerjaan,

rekan kerja dan bereaksi negatif terhadap masukan dari orang lain (Schultz et

al, 1998: 392).

Menurut Mangkunegara (2005:108) bahwa keletihan kerja terdiri atas

dua macam yaitu keletihan psikis dan keletihan fisiologis. Penyebab keletihan

psikis adalah kebosanan kerja akibat kerja yang monoton, sedangkan

keletihan fisiologis dapat menyebabkan meningkatnya absensi, turn over, dan

kecelakaan kerja kelelahan mental berkenaan dengan perasaan seseorang

seperti kurang semangat, kurang motivasi yang berakibat kemalasan dan

kemangkiran dalam bekerja.

Terdapat tiga karakteristik yang akan tampak pada diri individu yang

mengalami kejenuhan kerja, yaitu: (1) kelelahan yang kronis (chroniccaly

exhausted), (2) kesinisan dan terlepas dari pekerjaan (cynical and detached

from work), (3) perasaan meningkatnya ketidakefektifan dalam bekerja

(increasingly ineffective on the job), yang ketiganya merupakan dimensi dari

kejenuhan kerja. Tempat kerja seringkali memainkan fungsi ganda bagi

karyawan. Selain berfungsi sebagai sumber solusi, tempat kerja juga menjadi

sumber masalah. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa semua

karyawan berpotensi mengalami kejenuhan kerja.
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Kejenuhan kerja dengan kadar yang tinggi dapat menciptakan

gangguan hubungan antar karyawan dengan pekerjaannya. Pada umumnya,

kejenuhan kerja menurunkan kemampuan yang disebut “concern for the ask”

(perhatian kerja) dan kemampuan dalam mendapatkan informasi yang

dibutuhkan untuk menuntaskan pekerjaan itu. Akibatnya adalah kinerja

rendah, banyak salah dalam filing dokumen, atau asal-asalan dalam

melaksanakan tugas (Rivai, 2004:417).

Berikut ini adalah data permintaan dan laporan kerusakan ADP bagian

keuangan PT UTSG kepada unit kerja Umum pada semester kedua tahun

2014 (Juli-Desember).

Tabel 1.2
Data permintaandan kerusakan ADP u/k Keuangan Juli-Des 2014

Bulan
Permintaan Kerusakan

Kertas
Folio Invoice Faktur Kertas

Folio Invoice Faktur Alat Tulis

Juli A4
3rim

1 Dus
(100
lembar)

1 Dus
(100
lembar)

27
lembar

11
lembar

11 lembar 1 pack ATK
lengkap, 3 pack clip
kecil, 5 pack isi
staples, pensil 1
pack.

Agustus A4 3
rim

1 Dus
(100
lembar)

1 Dus
(100
lembar)

35
lembar

16
lembar

16 lembar

September A4 3
rim

1 Dus
(100
lembar)

1 Dus
(100
lembar)

33
lembar

18
lembar

18 lembar

Oktober A4 3
rim

2 Dus
(200
lembar)

2 Dus
(200
lembar)

38
lembar

22
lembar

22 lembar

November A4 4
rim

3 Dus
(300
lembar)

3 Dus
(300
lembar)

40
lembar

27
lembar

27 lembar

Desember A4 4
rim

3 Dus
(300
lembar)

3 Dus
(300
lembar)

45
lembar

30
lembar

30 lembar

Jumlah 20rim 11 Dus
(1100
lembar)

11 Dus
(1100
lembar)

218
lembar

124
lembar

124
lembar

Sumber : Bagian Keuangan PT. UTSG
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Data permintaan ADP (Alat Data Pembukuan) bagian keuangan PT.

UTSG semester kedua tahun 2014 menunjukkan bagaimana permintaan

kertas folio dari 3 rim dibulan Juli-Oktober meningkat menjadi 4 rim pada

bulan November-Desember. Invoice dan faktur meningkat dari 1 dus dibulan

Juli-September menjadi 2 dus di bulan Oktober, dan meningkat menjadi 3 dus

(300 lembar) pada bulan November-Desember. Begitupun data kerusakan

yang terjadi pada setiap bulannya mengalami peningkatan, selama 6 bulan

semester kedua kerusakan kertas folio sebanyak 218 lembar, invoice dan

faktur 124 lembar. Hal ini membuktikan dari ungkapan Wahyudi bahwa pada

umumnya, kejenuhan kerja dapat menurunkan kemampuan yang disebut

“concern for the ask” (perhatian kerja) dan kemampuan dalam mendapatkan

informasi yang dibutuhkan untuk menuntaskan pekerjaan itu. Akibatnya

adalah aktivitas rendah, banyak salah dalam filing dokumen, atau asal-asalan

dalam melaksanakan tugas (Rivai, 2004:417).

Fenomena yang terjadi pada PT. UTSG di bagian keuangan ini lebih

cinderung pada karakteristik pada jenis ketiga, yang artinya kejenuhan adalah

perasaan meningkatnya ketidakefektifan dalam bekerja (increasingly

ineffective on the job), yang dapat ditunjukkan dengan meningkatnya

permintaan sejumlah ADP pada bulan November-Desember, disaat tugas

pekerjaan yang dikerjakan selalu sama, namun kesalahan dalam filing atau

pencetakan dokumen tinggi sehingga mengakibatkan banyaknya kertas yang

terbuang.
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Rotasi dan mutasi pada PT. UTSG merupakan salah satu sarana

pengembangan karier karyawan ataupun pengembangan potensi karyawan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran program ini. Yang

pertama, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kebutuhan

individu (karyawan). Kebutuhan perusahaan dimaksudkan untuk memenuhi

atau menyeimbangkan komposisi pada perusahaan, pengembangan karier,

dan menunjang pengetahuan atau pengalaman yang lebih tinggi. Yang kedua,

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan individu karyawan yang terdiri dari

tingkat kejenuhan pada pekerjaan, rasa ketertarikan pada pekerjaan lain, dan

rasa ingin tahu pada pekerjaan lain yang berbeda.

PT UTSG meyakini bahwa keuntungan dengan diadakannya rotasi

dan mutasi pekerjaan adalah mendapatkan karyawan yang lebih kompeten

dan fleksibel serta qualifed. Rotasi dan Mutasi pekerjaan juga dapat membuat

karyawan memiliki pengalaman bervariasi, pengetahuan baru pada pekerjaan

lain, menunjang karier karyawan, menambah ketertarikan pekerjaan, dan

membantu menurunkan kejenuhan bagi karyawan.

Pada fenomena dan uraian diatas, PT. UTSG (United Tractor Semen

Gresik) akan dijadikan target penelitian, alasan memilih tempat di PT. United

Tractor Semen Gresik karena perusahaan tersebut menerapkan rotasi dan

mutasi pekerjaan sesuai dengan tema penelitian yang diambil. Berdasarkan

fenomena yang terjadi pada bagian keuangan diatas maka penulis menarik

kesimpulan dan mengangkat judul penelitian : “Faktor-faktor Rotasi
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danMutasi Pekerjaan pada Karyawan bagian Keuangan (Studi pada

PT.United Tractor Semen Gresik)”.

B. Perumusan Masalah

Adapun masalah pokok yang akan diteliti mengenai “Faktor-Faktor

Rotasi dan mutasi pekerjaan pada Karyawan bagian Keuangan

PT.UTSG(United Tractor Semen Gresik)” :

1) Bagaimana faktor rotasipekerjaan yang terdiri dari tingkat kejenuhan,

pengetahuan, dan ketertarikan terhadap pekerjaan karyawan bagian

keuangan PT. UTSG ?

2) Bagaimana faktor mutasi pekerjaan yang terdiri dari pengembangan

karier, kebutuhan perusahaan, dan pengetahuan karyawan bagian

keuangan PT. UTSG ?

C. Batasan dan Ruang Lingkup penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis membatasi penilaian ini

pada:

1. Batasan penelitian ini adalah karyawan bagian keuangan PT. UTSG yang

pernah mengalami rotasi dan mutasi pekerjaan.
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D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1) Untuk mendeskripsikan faktor rotasiyang terdiri dari tingkat kejenuhan,

pengetahuan, dan ketertarikan karyawan bagian keuangan PT. UTSG.

2) Untuk mendeskripsikan faktor mutasi yang terdiri dari pengembangan

karier, kebutuhan perusahaan, dan pengetahuan karyawan bagian

keuangan PT. UTSG.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi perusahaan PT.UTSG, diharapkan penelitian ini dapat digunakan

oleh pihak yang bersangkutan atau lebih detailnya bagian SDM guna

meningkatkan tingkat efisiensi rotasi dan mutasipekerjaan yang

dilakukan untuk karyawan perusahaan.

2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat berguna sebagai referensi

serta dapat mengembangkan informasi selanjutnya.


