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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti menyajikan data

pendukung dari hasil penelitian terdahulu, berikut adalah tabel dari penelitian

terdahulu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No Penelitian terdahulu Uraian

1. Judul penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Budi Santoso dan Agung
Riyadi (2012) berjudul “Rotasi, Mutasi, dan promosi
karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten”.

Metode penelitian Wawancara secara mendalam (Indepth Interview)
Hasil penelitian Hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa rotasi kerja

dan mutasi yang dilakukan di KPP Klaten telah sesuai
dengan prinsip-prinsip dasar teori rotasi dan mutasi.

2. Judul penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Nurani (2013) yang
berjudul “Evaluasi Dampak kebijakan mutasi Pegawai
Negeri Sipil dalam lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Sintang”

Metode penelitian Teknik Wawancara secara mendalam (Indepth Interview)
Hasil penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mutasi yang

dilakukan pada Dinas Pendidikan Kaupaten Sintang
Pontianak sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar teori
Mutasi dan akan terus dievaluasi guna pengukuran
penilaian kinerja karyawan selanjutnya.

3. Judul penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Francisca Nike (2013)
yang berjudul “Pengaruh Kejenuhan Kerja terhadap
kinerja karyawan PT. Swamedia Informatika”

Metode penelitian Teknik Wawancara secara mendalam (Indepth Interview)
Hasil penelitian Tinggi rendahnya kinerja karyawan dipengaruhi oleh

variabel Kejenuhan dalam bekerja sebesar 0,3 %, sisanya
dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti oleh
penulis.

Sumber : Budi Santoso dan Agung Riyadi (2012),Hesti Nurani (2013), Francisca

Nike (2013)
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Berikut adalah penjelasan dari penelitian terdahulu dari tabel 2.1 :

1. Penelitian oleh Budi Santoso dan Agung Riyadi

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Santoso dan Agung Riyadi

(2012) berjudul “Rotasi, Mutasi, dan promosi karyawan di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Klaten”. Metode penelitian ini menggunakan

metode kualitatif, dikarenakan belum semua karyawan di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Klaten sudah mengalami rotasi, mutasi dan

promosi. Serta teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara

observasi mendalam dan wawancara.

Hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa rotasi kerja yang

dilakukan di KPP Klaten telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar teori

rotasi yaitu perpindahan karyawan terjadi dalam satu tingkatan.

Begitupun juga mutasi yang terjadi di KPP Klaten sudah sesuai dengan

teori mutasi yaitu perpindahan tempat bekerja.

2. Penelitian oleh Hesti Nurani

Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Nurani (2013) yang berjudul

“Evaluasi Dampak kebijakan mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam

lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Pontianak”. Teknik

pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan Wawancara secara

mendalam (Indepth Interview) terhadap beberapa jumlah sampel sebayak

25 pegawai yang pernah mengalami mutasi pekerjaan. Hasilnya mutasi

yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Teori Mutasi.

.
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3. Penelitian oleh Francisca Nike

Penelitian yang dilakukan oleh Francisca Nike (2013) yang berjudul

“Pengaruh Kejenuhan Kerja terhadap Kinerja karyawan PT. Swamedia

Informatika”. Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara

secara mendalam terhadap 3 sampel, dengan hasil kinerja karyawan

dipengaruhi oleh variabel kejenuhan dalam bekerja sebesar 0,3%, sisanya

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis.

B. Landasan Teori

1. Rotasi

1) Pengertian Rotasi

Rotasi merupakan perpindahan karyawan namun lebih pada

perputaran tempat kerja dengan lingkup dan tugas pekerjaan yang

cenderung berbeda pada satu bagian atau devisi perusahaan agar para

karyawan terhindar dari rasa jenuh atau kinerja yang menurun.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi karyawan,

mengembangkan motivasi, meningkatkan pengetahuan dan

pengalaman kerja, mutu proses pekerjaan dan produktifitas serta

efisiensi organisasi.

Karyawan yang bekerja terlalu lama dalam satu pekerjaan maka

akan mengakibatkan adanya kebosanan, sehingga akan berpengaruh

terhadap aktivitas sehari-hari dalam menjalankan tanggung jawabnya

sebagai karyawan. Hal ini senada dengan pendapat dari
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Mangkuprawira (2009) bahwa tidak jarang kinerja karyawan

mengalami fluktuasi. Kondisi seperti itu diduga ada hubungannya

dengan terlalu lamanya seseorang dalam periode kerja di satu unit

atau di satu pekerjaan saja. Akibatnya timbul kebosanan dan bahkan

kejenuhan dikalangan mereka.

Diharapkan dengan adanya rotasi kerja tersebut maka akan

mengurangi kebosanan bagi karyawan. Menurut pendapat Wahyudi

(2002) “Job rotation atau perputaran jabatan merupakan suatu

bentuk mutasi personal yang dilakukan secara horizontal, dimana

pemindahan tenaga kerja dari satu posisi/jabatan/pekerjaan ke yang

lain tetapi masih dalam tingkat atau level manajemen yang sama,

sering diistilahkan pula sebagai transfer, dengan tujuan antara lain

untuk menambah pengetahuan seorang tenaga kerja dan

menghindarkan terjadinya kejenuhan”.

Menurut Sumarwoto (2011), pengertian rotasi kerja adalah

memutar atau menggilir penempatan pejabat strukutural maupun

fungsional dari satu jabatan tertentu ke jabatan lainnya yang

ditetapkan dalam sebuah kebijakan yang bersifat Compulsary.Rotasi

memiliki peranan penting dalam sistem penyelenggaraan

kepegawaian dari sebuah organisasi. Paling tidak ada 3 (tiga)

manfaat atau kepentingan yang dapat ditarik dari rotasi, yaitu

kepentingan dinas atau perusahaan, kepentingan pejabat yang

bersangkutan, dan kepentingan publik.
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Menurut Malayu S.P Hasibuan (2002:37), rotasi pekerjaan atau

job rotation adalah sebuah bentuk latihan yang menyangkut

pemindahan seorang karyawan dari satu pekerjaan kepada pekerjaan

lainnya. Disamping sasaran latihan, prosedur ini didesain juga untuk

mengurangi kebosanan. Pengembangan ini dapat memperluas

pekerjaan karena selain memperbanyak tugas pekerjaan kepada

karyawan, hal ini juga untuk meningkatkan variasi pekerjaan dan

mengurangi sifat pekerjaan yang membosankan.

Penerapan rotasi memberikan manfaat tambahan pada pekerja

baru, terutama mereka yang mempunyai pengalaman kerja

profesional terbatas. Rotasi memberi kesempatan pekerja baru untuk

mencoba beberapa macam pekerjaan dalam organisasi,

mempertimbangkan kebutuhan dan minat mereka bagi organisasi.

Manfaat bagi pekerja dalam penerapan rotasi lebih memungkinkan

fleksibilitas dalam penugasan kerja, selain itu pekerja dapat

ditugaskan kembali saat kondisi bisnis dan organisasi berubah.

Penerapan rotasi juga memberi manfaat meminimalkan

kemungkinan bahwa pengetahuan tertentu yang hanya dipunyai oleh

satu individu dalam organisasi yang dapat menjadi gangguan bila

orang tersebut berhenti, pensiun, atau sebaliknya meninggalkan

organisasi. Sebagai tambahan, penerapan rotasi dapat meningkatkan

ingatan karena keragaman kepandaian yang mereka tawarkan

memungkinkan pekerja mengejar lebih banyak peluang dalam
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organisasi. Aktivitas pelatihan dan pengembangan sama pentingnya

baik bagi pekerja maupun pemberi kerja.

2) Manfaat dan Kelemahan Rotasi

Rotasi pekerjaan juga mempunyai kekuatan dan kelemahan menurut

Bambang Widagdo (1991), berikut kekuatan dan kelemahan tersebut :

Manfaat rotasi kerja:

1. Membantu menghindari staguasi secara krostan perkenalan

pandangan-pandangan baru yang diperoleh dari berbagai bagian.

2. Menguji karyawan serta membantu dalam mengidentifikasi

kekuatan dan kelemahan orang yang bersangkutan.

3. Meningkatkan kerjasama antar bagian, dimana para manajer

menjadi lebih memahami masalah satu sama lain.

4. Memperluas pengenalan karyawan di antara para pimpinan.

Rotasi pekerjaan juga memiliki kelemahan:

1. Menimbulkan generalisasi, karenanya metode ini cenderung

lebih tepat ditujukan bagi pengembangan manajer lini umum

dari pada staf ahli fungsional.

2. Berhati-hati untuk tidak dengan sengaja melupakan petatar atau

karyawan pada beberapa pos terdepan.

Dampak positif dan negatif tersebut akan berpengaruh pada

perusahaan dari segi produktivitas serta kemakmuran dan

kesejahteraan yang dirasakan karyawan. Oleh karena itu untuk

mengantisipasi adanya dampak yang buruk terhadap perusahaan,
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maka perlu adanya teamwork di semua unit organisasi agar

kerjasama tim menjadi efisien dan memenuhi tingkat standart

produktivitas perusahaan.

3) Kategori Rotasi

Banyak masyarakat yang mengasumsikan rotasi dan mutasi

memiliki makna sama, padahal keduanya mengandung arti yang

berbeda serta tingkat fungsi yang berbeda pula. Rotasi kerja

merupakan proses perputaran pekerjaan seorang tenaga kerja di

dalam lingkup satu bagian, guna mengurangi tingkat kejenuhan

pada satu pekerjaan. Sedangkan Mutasi adalah perpindahan

karyawan dari satu unit ke unit lainnya, dimana dalam organisasi

mutasi kerja, mempunyai data dan jadwal yang terencana, guna

memenuhi tuntutan dari perusahaan atau organisasi.

Fungsi dari rotasi kerja dimana selain berfungsi bagi

pengembangan sumber daya manusia rotasi kerja diyakini dapat

memberikan banyak manfaat lain bagi organisasi, yakni dapat

mencegah timbulnya kebosanan dan dapat mengurangi labour

turnover (absennya pekerja) karyawan. Manfaat tidak langsungnya,

yakni rotasi kerja bagi organisasi adalah ketika karyawan yang

memiliki ketrampilan lebih luas pada berbagai bidang pekerjaan,

sehingga lebih mudah dalam penjadwalan kerja, mengatur cuti

karyawan dan beradaptasi terhadap perubahan.
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2. Mutasi

1) Pengertian mutasi

Mutasi adalah Malayu S.P.Hasibuan (2002:102), suatu

perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan baik

secara horizontal maupun vertikal di dalam suatu organisasi.

Tujuan mutasi yaitu :

a) Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan.

b) Untuk menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan

komposisi perusahaan atau organisasi.

c) Untuk memperluas atau menambah pengetahuan karyawan.

d) Untuk menghilangkan rasa bosan/ jenuh terhadap pekerjaan.

e) Untuk memberikan perangsang agar karyawan berupaya

meningkatkan karier yang lebih tinggi.

f) Untuk pelaksanaan hukuman atau sanksi atas pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan.

g) Untuk memberikan pengakuan dan imbalan terhadap

prestasinya.

h) Untuk alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui

persaingan terbuka.

i) Untuk tindakan pengamanan yang lebih baik.

j) Untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik karyawan.

k) Untuk mengatasi perselisihan antara sesama karyawan.
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2) Prinsip Mutasi

Prinsip mutasi adalah memutasikan karyawan kepada posisi

yang tepat dan pekerjaan yang sesuai, agar semangat dan

produktivitas kerjanya meningkat.

3) Dasar Mutasi

Ada tiga dasar/ landasan pelaksanaan mutasi karyawan yang

kita kenal merit system, seniority system, dan spoled system.

a) Merit system

Merit system adalah mutasi karyawan yang didasarkan atas

landasan yang bersifat ilmiah, objektif, dan hasil prestasi

kerjanya. Merit system atau career system ini merupakan dasar

mutasi yang baik karena :

1. Output dan produktivitas kerja meningkat;

2. Semangat kerja meningkat;

3. Jumlah kesalahan yang diperbuat menurun;

4. Absensi dan disiplin karyawan semakin baik;

5. Jumlah kecelakaan menurun;

b) Seniority system

Seniority system adalah mutasi yang didasarkan atas landasan

masa kerja, usia, dan pengalaman kerja dari karyawan

bersangkutan. Sistem mutasi seperti ini tidak objektif karena

kecakapan orang dimutasikan berdasarkan senioritas belum

tentu mampu memangku jabatan baru.



21

c) Spoil system

Spoil system adalah mutasi yang didasarkan atas landasan

kekeluargaan. Sistem spoil seperti ini kurang baik karena

didasarkan atas pertimbangan suka atau tidak suka (like or

dislike).

4) Cara – cara mutasi

Ada dua cara mutasi yang dilakukan di dalam suatu organisasi :

a) Cara tidak ilmiah

Mutasi dengan cara tidak ilmiah dilakukan :

1. Tidak didasarkan kepada norma/ standart kriteria tertentu;

2. Berorientasi semata-mata kepada masa kerja dan ijazah,

bukan atas prestasi atau faktor-faktor riil;

3. Berorientasi kepada banyaknya anggaran yang tersedia,

bukan atas kebutuhan riil karyawan;

4. Berdasarkan spoil system;

b) Cara ilmiah

Mutasi dengan cara ilmiah dilakukan :

1. Berdasarkan norma atau standart kriteria tertentu, seperti

analisis pekerjaan;

2. Berorientasi pada kebutuhan yang riil atau nyata;

3. Berorientasi pada formasi riil kepegawaian;

4. Berorientasi kepada tujuan yang beraneka ragam;
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5. Berdasarkan objektivitas yang dapat dipertanggung

jawabkan.

5) Sebab dan alasan mutasi

Sebab-sebab pelaksanaan mutasi digolongkan atas permintaan

sendiri (personnel transfers) dan alih tugas produktif (production

transfer).

a) Permintaan sendiri

Mutasi atas permintaan sendiri adalah mutasi yang

dilakukan atas keinginan sendiri dari karyawan yang

bersangkutan dan dengan mendapat persetujuan pimpinan

organisasi. Mutasi permintaan sendiri pada umumnya hanya

perpindahan kepada jabatan yang peringkatnya sama baik,

antar bagian maupun pindah ke tempat lain. Peringkatnya sama

artinya kekuasaan dan tanggung jawab maupun besarnya balas

jasa tetap sama.

Caranya karyawan mengajukan permohonan dengan

mengemukakan alasan-alasannya kepada pimpinan organisasi

tersebut.

Alasan-alasannya adalah sebagai berikut :

1. Kesehatan : misalnya fisik karyawan kurang mendukung

untuk melaksanakan pekerjaan. Misalnya dinas luar,

mohon dimutasi menjadi dinas dalam.
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2. Keluarga : misalnya untuk merawat orang tua yang sudah

lanjut usianya.

3. Kerjasama : misalnya tidak dapat bekerja smaa dengan

karyawan lainnya karena terjadi pertengkaran atau

perselisihan.

b) Alih tugas produktif (ATP)

Alih tugas produktif (ATP) adalah mutasi karena kehendak

pimpinan perusahaan untuk meningkatkan produksi dengan

menempatkan karyawan bersangkutan ke jabatan atau

pekerjaan yang sesuai dengan kecakapannya.

ATP didasarkan pada hasil penilaian prestasi kerja karyawan.

Karyawan yang berprestasi baik akan dipromosikan, sedang

karyawan yang tidak berprestasi dan tidak disiplin akan di

demosikan.

Alasan lain tugas produktif (production transfer)

didasarkan kepada kecakapan, kemampuan, sikap, dan disiplin

karyawan. Jadi ATP ini biasanya bersifat mutasi vertikal

(promosi atau demosi).

Ditinjau dari tujuan dan maksud mutasi (Paul Pigors dan

Charles Mayers dalam Malayu S.P Hasibuan).

1. Production transfer: mutasi dalam jabatan yang sama

karena produksi di tempat terdahulu menurun.



24

2. Replacement transfer: mutasi dari jabatan yang sudah

lama dipegang ke jabatan yang sama di unit/bagian lain,

untuk menggantikan pegawai yang belum lama bekerja

atau pegawai yang diberhentikan.

3. Versatility transfer: mutasi dari jabatan yang satu ke

jabatan yang lain untuk menambah pengetahuan pegawai

yang bersangkutan.

4. Shift transfer: mutasi dalam jabatan yang sama, tetapi

berbeda shift, misalnya dari shift A (Malam) ke shift B

(Siang).

5. Remedial transfer: mutasi pegawai ke bagian mana saja,

dengan tujuan untuk memupuk atau untuk memperbaiki

kerjasama antar pegawai.

Adapun ditinjau dari masa kerja pegawai :

1. Temporary transfer: mutasi yang bersifat sementara, untuk

menggantikan pegawai yang berhalangan

2. Permanent transfer: mutasi yang bersifat tetap.

C. Kerangka Pikir

Faktor Rotasi adalah hal yang bisa diamati ketika seorang karyawan di rotasi.

Faktor Rotasi terdiri dari : 1) Tingkat kejenuhan yang dialami karyawan pada

suatu pekerjaan, 2) Menambah pengetahuan, 3) Merasa tertarik pada

pekerjaan lain yang berbeda. Faktor Mutasi adalah hal yang bisa diamati
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ketika seorang karyawan dimutasi. Faktor Mutasi terdiri dari : 1)

Pengembangan karier, 2) Kebutuhan atau komposisi perusahaan, 3)

Pengetahuan

Berikut adalah kerangka pikir pada Gambar 2.2

Gambar 2.2

Faktor Faktor yang mempengaruhi Rotasi dan Mutasi pekerjaan

Sumber : Bambang Widagdo (1991:72), Malayu S.P Hasibuan (2002:102)

Bambang Widagdo (1991) dalam bukunya yang berjudul Manajemen

Kepegawaian mengungkapkan bahwa tujuan rotasi adalah : 1) membantu

menghindari staguasi dan kebosanan pada suatu pekerjaan yang dikerjakan

sudah cukup lama, 2) menguji karyawan serta membantu dalam

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pekerjaan yang baru, 3)

memperluas pengenalan karyawan diantara para pimpinan.

Faktor-Faktor Rotasi

1. Tingkat Kejenuhan
2. Pengetahuan
3. Ketertarikan

pada pekerjaan

Faktor-Faktor Mutasi

1. Pengembangan
Karier

2. Kebutuhan/komposisi
perusahaan

3. Pengetahuan

ROTASI

MUTASI
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Malayu S.P Hasibuan (2002) dalam bukunya manajemen sumber daya

manusia mengungkapkan bahwa tujuan mutasi pekerjaan yaitu : 1) untuk

memberikan perangsang agar karyawan berupaya meningkatkan karier yang

lebih tinggi, 2) untuk menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan

komposisi perusahaan atau organisasi, 3) untuk memperluas atau menambah

pengetahuan karyawan.


