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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Tinjauan  

Pelaksanaan Rotasi Pegawai dalam Meningkatkan Semangat Kerja pada PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten”, maka penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Salah satu cara untuk meningkatkan semangat kerja pegawai yang dilakukan oleh 

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah pelaksanaan rotasi 

pegawai.  

2. Pelaksanaan rotasi pegawai pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan 

Banten dilihat dari hasil pengolahan data jawaban responden terhadap kuesioner 

penelitian, baik dilihat dari indikator-indikator yang ada, secara umum sudah 

berjalan dengan sangat baik. Hal ini, terlihat dari hasil perhitungan kuesioner 

yang diperoleh sebesar 42,2 yang diukur berdasarkan perhitungan skala likert 

menunjukkan bahwa nilai 42,2 berada pada interval ke-5 yaitu antara nilai 41-50 

yang artinya bahwa pelaksanaan rotasi pegawai pada PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Barat dan Banten, sudah berjalan dengan sangat baik dan mampu 

meningkatkan semangat kerja yang tinggi bagi pegawai.    
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3. Dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat beberapa kendala yang harus 

diperbaiki, yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dalam 

mengisi kekosongan jabatan dari formasi jabatan/formasi tenaga kerja. 

4. Kondisi semangat kerja pegawai PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan 

Banten, secara umum memiliki semangat kerja yang tinggi. Berdasarkan hasil 

pengolahan data jawaban responden diketahui bahwa pelaksanaan rotasi pegawai 

yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat meningkatkan semangat kerja pegawai 

dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. 

5. Pelaksanaan rotasi pegawai mempunyai beberapa manfaat bagi perusahaan dan 

pegawainya, salah satu manfaat dari pelaksanaan rotasi pegawai yaitu dapat 

menghilangkan kejenuhan/kebosanan pegawai dalam bekerja, dimana pegawai 

tersebut telah memegang suatu jabatan dalam kurun waktu yang lama. Akan 

tetapi, pelaksanaan rotasi juga dapat menimbulkan kerugian apabila perusahaan 

terlalu sering melaksanakan rotasi pegawai. Misalnya saja, setiap satu tahun 

sekali perusahaan melaksanakan rotasi pada pegawainya. Hal itu, tentu saja dapat 

merugikan perusahaan dan pegawainya, karena pegawai tersebut belum 

mendapatkan pembelajaran yang maksimal serta keahlian dalam bidang pekerjaan 

tersebut.      
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5.2 Saran 

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat, penulis mencoba untuk 

memberikan masukan berupa saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan rotasi pegawai dalam 

meningkatkan semangat kerja pegawai di masa yang akan datang : 

1. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa rotasi pegawai mempunyai 

pengaruh yang cukup kuat dan positif terhadap semangat kerja pegawai. Oleh 

karena itu, perusahaan harus mempertahankan pelaksanaan rotasi pegawai yang 

secara umum telah berjalan dengan sangat baik dan terus berupaya untuk 

meningkatkan semangat kerja pegawainya yang dapat dilakukan dengan 

memperbaiki pelaksanaan rotasi pegawai, diantaranya dengan lebih 

memperhatikan persyaratan-persyaratan dari rotasi pegawai, terutama 

keterbatasan SDM yang berkompeten yang ada dalam perusahaan. 

2.  Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam pelaksanaan 

rotasi pegawai, perusahaan hendaknya mengadakan program pendidikan dan 

pelatihan (DIKLAT) lebih sering lagi, sehingga apabila sewaktu-waktu tersedia 

formasi jabatan/formasi tenaga kerja, perusahaan dapat memberikan jabatan 

tersebut kepada pegawai yang berkompeten yang sesuai dengan persyaratan 

jabatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.   

 


