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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Pada era globalisasi ini, perkembangan teknologi dan informasi semakin 

cepat. Bagi kita globalisasi merupakan tantangan besar di masa depan. Untuk 

itulah kita harus mempersiapkan diri agar tidak terlempar oleh arus globalisasi 

tersebut. 

Seperti kita ketahui bahwa dalam era globalisasi ini, perdagangan 

Internasional tentu semakin marak sehingga tingkat persaingan menjadi semakin 

ketat. Dengan kondisi seperti ini sudah tidak ayal lagi para pelaku ekonomi di 

Indonesia harus benar-benar siap menghadapinya. Bahkan bukan sesuatu yang 

mustahil jika suatu saat pengusaha-pengusaha nasional benar-benar terpuruk dan 

tak mampu membendung kekuatan yang muncul dari luar. 

Mengapa penulis merasa pesimis akan keberhasilan pengusaha-pengusaha 

nasional dalam kancah globalisasi ini. Pernyataan ini bukan sesuatu yang tanpa 

alasan, karena dalam kondisi negara yang sedang mengalami krisis moneter 

seperti ini, akan dirasakan berat menghadapi para pesaing yang memiliki 

teknologi tinggi. Jangankan membuat suatu teknologi yang canggih, untuk 

menggunakan alat-alat teknologi yang ada sekarang ini masih dapat dihitung 

dengan jari. Artinya kemampuan sumber daya manusianya masih jauh ketinggalan 

dari negara-negara lain. Untuk itu, perlu kiranya perhatian lebih diarahkan pada 
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kemampuan sumber daya manusianya, karena tidak akan ada artinya sebesar atau 

sebanyak apapun kekayaan yang kita miliki tanpa dukungan oleh kemampuan 

sumber daya manusia akan menjadi  tak berarti. 

Kelangsungan hidup suatu perusahaan didukung oleh kemampuan sumber 

daya manusia dalam mengelola dan menggunakan faktor produksi yang ada dalam 

perusahaan tersebut, antara lain : modal, teknologi, alam, dan lain sebagainya. 

Kualitas sumber daya manusia suatu perusahaan merupakan  salah satu faktor 

penting yang sangat berpengaruh dalam kemajuan perusahaan.    

Kemampuan manusia tidak datang begitu saja dan dapat dimiliki oleh 

setiap orang. Namun, harus ditempuh melalui proses yang memerlukan adanya 

pengorbanan-pengorbanan baik secara material maupun moril. Untuk 

mendapatkan kemampuan tersebut, perlu adanya suatu kekuatan yang mampu 

mendorong. Misalnya : perusahaan mengadakan rotasi pegawai dan DIKLAT 

yang diharapkan bisa membangkitkan semangat kerjanya. Dengan begitu 

perusahaan tidak akan merasa sia-sia karena telah mengeluarkan banyak dana 

untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan perusahaan tidak akan mengalami 

kerugian, karena sumber daya manusia yang dimilikinya sangat berkualifikasi 

untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. 

Salah satu faktor atau cara yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

membangkitkan semangat kerja pegawai, yaitu dapat dilakukan dengan 

memberikan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan pegawai secara fisik dan 

mental, seperti kesempatan kenaikan pangkat atau jabatan (promosi), mutasi, dan 
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rotasi pegawai untuk meningkatkan semangat kerja, mengembangkan 

kemampuan, memberikan tuntunan mengenai pendisiplinan kerja, dan 

memberikan pekerjaan kepada pegawai yang sesuai dengan keahliannya atau 

pekerjaan yang disukainya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai proses pelaksanaan rotasi pegawai yang dihubungkan dengan 

semangat kerja pegawai, guna penyusunan Laporan Tugas Akhir yang berjudul 

“TINJAUAN PELAKSANAAN ROTASI PEGAWAI DALAM 

MENINGKATKAN SEMANGAT KERJA PADA PT. PLN (PERSERO) 

DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN”.   

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pelaksanaan rotasi pegawai pada PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Barat dan Banten? 

2. Bagaimana pelaksanaan rotasi pegawai dihubungkan dengan peningkatan 

semangat kerja pegawai PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten? 

3. Apa kendala-kendala yang dihadapi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat 

dan Banten dalam melakukan proses rotasi pegawai dan bagaimana cara 

mengatasinya? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

  Pelaksanaan penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan 

data atau informasi Manajemen Sumber Daya Manusia yang ada di PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten. Sedangkan tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rotasi pegawai pada PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Barat dan Banten. 

2. Untuk mengetahui semangat kerja pegawai pada PT. PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Barat dan Banten. 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Barat dan Banten dalam melakukan proses rotasi pegawai dan 

bagaimana cara mengatasinya. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

  Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang 

bermanfaat sejalan dengan tujuan penelitian diatas. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat berguna bagi: 

1. Pihak perusahaan, sebagai salah satu bahan referensi dan sumbangan pikiran, 

serta bahan pertimbangan guna penyempurnaan lebih lanjut terutama manfaat 

bagi perusahaan dalam menyempurnakan pelaksanaan rotasi pegawai 

selanjutnya. 
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2. Pihak lain, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa yang menaruh minat pada 

bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) atau sebagai bahan 

referensi serta dapat menambah wawasan. 

3. Penulis, untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh 

pendidikan di Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama, dan dapat menambah wawasan serta memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman dalam kasus nyata pada perusahaan. 

 

1.5 Metode Laporan Tugas Akhir 

 Dalam penyusunan laporan ini, penulis berusaha memperoleh data yang 

sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Metode penelitian yang dilakukan 

adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang menguraikan 

dan menggambarkan permasalahan secara terperinci untuk dapat dianalisis dan 

dapat ditarik kesimpulan. 

 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1.  Studi Pustaka (library Reasearch) 

 Yaitu pengumpulan data melalui literatur sebagai pedoman dalam penyusunan 

laporan. 

2. Studi Lapangan (field Reasearch) 

 Yaitu peninjauan secara langsung terhadap perusahaan sebagai objek yang 

ditinjau dalam rangka mengumpulkan data, yang dilakukan dengan cara : 



 6 

a. Pengumpulan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan 

pihak perusahaan yang berkepentingan serta memberikan kuesioner. 

b. Pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui literatur perusahaan. 

c. Pengumpulan data-data tertulis yang diberikan perusahaan. 

 

1.6  Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Lokasi penelitian mengenai analisis terhadap rotasi pegawai dalam 

meningkatkan semangat kerja pegawai dilakukan di PT. PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Barat dan Banten yang terletak di Jl. Asia Afrika No. 63 Bandung, 

sedangkan pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan 

bulan Maret 2007. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


