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1.1.

Latar Belakang
Penjelasan

UU

Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 yang menyebutkan

bahwa pembangunan ketenaga kerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan.
Hal tersebut tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum, dan
sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha,
pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan
komprehensif, antara lain mencakup : pengembangan sumber daya manusia,
peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan
kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubingan industrial. Dari
penjelasan tersebut diungkapkan pengembangan sumber daya manusia yang dapat
ditafsirkan merupakan salah satu penggerak organisasi/ institusi maupun perusahaan
untuk dapat berkembang dan terus meningkatkan produktivitas dan ruang lingkup
lainnya.
Dalam era persaingan

globalisasi, diharapkan kemampuan dari setiap

individu dapat merumuskan dan melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut tidak
lepas juga dari peran serta keberadaan (pegawai) yang mendukung mereka untuk
operasional dan sebagai daya saing disegala bidang khususnya pada sumber daya
manusia. Sumber daya manusia merupakan tokoh sentral dalam organisasi maupun
perusahaan. Semakin tinggi kemampuan karyawan, semakin tinggi pula kinerja
organisasi. Sebaliknya semakin rendah kemampuan karyawan, maka semakin rendah
pula kinerja organisasi.Agar aktifitas manajemen berjalan dengan baik, organisasi
harus memiliki karyawan yang berkompeten atau berkemampuan tinggi untuk
mengelola organisasi seoptimal mungkin sehingga kinerja karyawan meningkat.
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Manusia selalu berperan aktif dalam setiap organisasi karena manusia menjadi
perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi.Tujuan ini

tidak

mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meski peralatan yang dimiliki oleh
organisasi begitu canggihnya. Fokus kajian manajemen sumber daya manusia adalah
masalah tenaga kerja yang diatur dalam urutan fungsi-fungsinya, agar efektif dan
efisien dalam mewujudkan tujuan organisasi, karyawan dan masyarakat.Tuntutan
organisasi untuk memperoleh, mengembangkan, dan mempertahankan sumberdaya
yang berkualitas semakin mendesak sesuai dengan dinamika lingkungan dan
teknologi yang selalu berubah.
Tabel 1.1
Penelitian Awal mengenai Kepuasan Pegawai
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2015

Sumber : Data didapat dari hasil penelitian awal
Dari hasil tersebut, penulis melibatkan 30 responden yang dilakukan dan
dikaji, dapat diasumsikan bahwa kepuasan pegawai dilapangan yang penulis lakukan,
ada indikasi dari rekan kerja bahwa gaji yang diterima belum dapat mencukupi

3

kebutuhan yang mereka alami. Hal ini dapat dilihat dari presentasenya sebesar 33,3%
yang masih merasa kurang puas dengan gaji yang diterima. Mereka beranggapan
untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, baik untuk kebutuhan sembako, biaya
sekolah ataupun kuliah sehari – hari,dll. Jika penghasilan yang diterima tidak bisa
memenuhi kebutuhan mereka padahal misalnya pekerjaan yang dikerjakan terbilang
vital atau menuntut kemampuan tersendiri sudah sepantasnya diberikan timbal balik
yang mumpuni guna memenuhi kebutuhan mereka tersebut.
Hasil pra survey juga didapati bahwa pegawai merasa kurang puas dengan
dengan promosi yang ada sebesar 33,3%. Mereka tidak merasakan efek dari promosi
karena ketiadaan jenjang karir, tidak seperti ekspetasi selama bekerja.Bagi mereka
yang merasa masih pegawai kontrak, keterikatan dalam bekerja masih menjadikan
pertimbangan dan sewaktu – waktu bisa saja kontrak tersebut tidak diperpanjang
karena lain hal.Melihat kedua fenomena tersebut penulis meyakini bahwa kepuasan
pegawai masih belum maksimal dan menjadi keterkaitan tersendiri bagi penulis untuk
menggali lebih dalam terhadap fenomena tersebut diatas.
Dalam penelitian awal, penulis melihat adanya pekerjaan yang mereka
kerjakan seperti kerjaan lainnya, namun yang dikerjakan lebih berat akan tetapi dari
dari status pekerjaannya, yaitu pegawai dengan golongan rendah. Jika melihat beban
pekerjaan yang diemban lebih besar ketimbang dengan pekerjaan yang lainny. Dari
status pegawai inilah yang kemungkinan dapat menjadi cikal bakal dan pertimbangan
untuk dapat dipertimbangkan akan status pekerjaan itu sendiri. Hal ini
mengindikasikan bahwa motivasi kerja mengalami penurunan yang dikarenakan pada
status golongan pekerja.Dengan demikian, penulis mengindikasikan bahwa motivasi
mempengaruhi kepuasan kerja.Jika motivasi tinggi, maka kepuasan kerjapun
tinggi.Hal ini juga merujuk dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryana, Nana
et.al menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepuasan kerja.
Lingkungan Instansi Pemerintah khususnya Balai Besar Pul dan Kertas
(BBPK), sebagai lembaga Penelitian dan Pengembangan diharapkan didukung oleh
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sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan dengan melihat
kompetensi yang dimiliki serta kesesuaian dengan bidang pekerjaan yang dibutuhkan.
Dari observasi lapangan, penulis melihat adanya kompetensi beberapa pegawai di
BBPK, yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan. Misalnya ada pegawai yang
berlatang belakang Sarjana sains ( Kimia ), sedangkan pekerjaan keseharian adalah
melaksanakan kegiatan pelatihan.

Gambar 1.1
Ketersesuaian Kompetensi dengan Bidang
Pekerjaan Pegawai BBPK 2014
Sumber : Balai Besar Pulp dan Kertas 2014
Dari tabel diatas, dapat dilihat adanya ketidaksesuaian kompetensi karyawan
dengan bidang pekerjaannya.Dari 100 pegawai, sebanyak 25% pegawai tidak sesuai
dari pekerjaan yang dilakukan dengan melihat latar belakang pendidikannya. Melihat
hal tersebut, merujuk pada pengertian / definisi kompetensi pada pasal 1, UU
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 butir ke-10 yaitu kompetensi kerja adalah
kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan,
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dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jika melihat tabel diatas,
adanya ketidaksesuaian standar dimana kompetensi merupakan hal yang diharapkan
dimiliki oleh setiap orang khususnya di dunia kerja sehingga mampu berkontribusi
terhadap

organisasi

dan

atau

institusi

yang

membawahi

mereka

sesuai

kompetensinya.
Untuk dapat mewujudkan kompetensi yang dimiliki setiap individu seperti,
pengetahuan, ketrampilan maupun sikap professional dalam bekerja diperlukan
perlakuan yang baik, tepat sasaran dalam penempatan pekerjaan dan menjadi bahan
pertimbangan jika akan melakukan perputaran pegawai untuk menjadi lebih handal
sehingga mampu mengangkat dan atau mendorong organisasi kearah yang lebih baik
lagi. Seperti diketahui bahwa kompetensi yang dimiliki individu jika dimaksimalkan
peran dan fungsinya akan memiliki dampak yang baik terhadap organisasi tersebut.
Setiap individu pastinya memiliki kompetensi yang berbeda satu sama lain walaupun
berlatar pendidikan sama, namun belum tentu keahlian mereka sama antar satu
dengan lainnya. Kompetensi pengembangan profesi dari setiap individu pegawai
yang ditangani dengan baik secara tidak langsung dapat memberikan efek positif
guna mendorong organisasi ke arah yang lebih baik.
Hal inilah yang seyogyanya menjadikan dasar dan pertimbangan pada saat
akan melakukan rotasi karyawan. Sehingga perubahan atau pertukaran karyawan
tersebut sesuai dengan bidang dan kemampuan yang dimiliki.Serta dapat menjadikan
karyawan menjadi lebih baik.Sehingga fungsi dalam menjalankan rotasi tepat sasaran.
Selain itu pada hal lain mereka sudah sesuai dengan kemampuan dan minat dalam
pekerjaan tersebut namun karena adanya system rotasi tersebut membuat karyawan
tersebut menjadi bekerja dari awal atau mempelajari hal yang baru lagi. Tentunya jika
hal ini terjadi akan membuat keseimbangan roda institusi akan terganggu.
Dengan rotasi pegawai yang baik dan tepat dengan minimal sesuai dengan
kemampuan dari latar belakang karyawan itu juga bisa menjadi bahan
pertimbangan.Jadi bukan hanya berorientasi rotasi pada pekerjaan yang kosong atau
memberikan pengalaman dan keahlian yang baru untuk pegawai, namun juga aspek
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tersebut menjadi perhatian sehingga keterlibatan pegawai pada fungsi yang baru
membuat para pegawai berpikir keras untuk bisa menyesuaikan pekerjaan yang baru
sehingga dapat memberikan dampak yang kurang tepat bagi perjalanan organisasi.
Untuk mendapatkan proses rotasi yang tepat sasaran dan dapat memberikan hal yang
positif baik bagi institusi/organisasi hendaknya dapat menjadikan pertimbangan guna
memberikan hal positif.
Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan Liu Yinhua, yang
menyatakan bahwa “ Job rotation produces positive learning and increases the
accumulation of human capital.” Dengan demikian proses dari rotasi itu sendiri
dapat memberikan hal positif untuk proses pembelajaran suatu pekerjaan. Jika
dilakukan dengan tepat dan memenuhi hal yang dapat mendorong kearah yang lebih
baik.
Berangkat dari peran dan fungsi pada rotasi semata untuk memberikan
pengalaman baru, keahlian baru untuk para pegawai sehingga bisa beradaptasi dan
memiliki kemampuan yang baik. Akan tetapi jika dilakukan tidak tepat dan cermat
bukan tidak mungkin malah memberikan efek yang kurang tepat kepada pegawai itu
sendiri maupun proses perputaran organisasi yang bisa lebih lambat atau mungkin
jika proses rotasi yang baik dan tepat seharusnya mampu menggerakan organisasi
menjadi lebih baik lagi dari sebelum proses rotasi dilakukan. Nilai – nilai tersebutlah
yang sekiranya menjadi pertimbangan para pejabat organisasi dalam melakukan rotasi
bukan tidak mungkin jika hal tersebut di abaikan maka roda organisasi tidak berjalan
sesuai dengan rencana maupun visi dan misi organisasi.
Jika melihat proses rotasi, keberadaan kompetensi pegawai

sebaiknya

menjadi perhatian, dengan begitu kompetensi yang dimiliki pegawai itu sendiri tidak
jauh melenceng dari kemampuan dasar mereka. Karena seperti yang diketahui bahwa
pegawai yang memiliki kompetensi yang baik bahkan diatas rata – rata dapat
menjalankan roda organisasi dengan baik. Saat kita melihat kompetensi pegawai yang
mumpuni akan lebih mudah menjalankan proses roda organisasinya. Kompetensi
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yang dimaksud bisa berupa pendidikan pegawai atau mungkin pelatihan yang diikuti
oleh pegawai guna mendukung kebutuhan yang organisasi perlukan.
Berangkat dan melihat fenomena tersebut, penulis berasumsi bahwa kepuasan
pegawai diindikasikan oleh motivasi yang baik dan berkesesuain terhadap kompetensi
pegawai yang dimliki dan juga dapat melakukan perputaran (rotasi ) pegawai yang
sesuai peruntukkannya. Dengan demikian dapat memberikan pengaruh yang positif
terhadap perputaran keberlangsungan institusi khususnya Balai Besar Pulp dan Kertas
( BBPK ). Dengan proses rotasi yang baik dan sesuai dengan kompetensi diharapkan
dapat meningkatkan motivasi pegawai sehingga berdampak juga pada nilai kepuasan
pegawai dalam bekerja. Berlandaskan hal tersebut, penulis melakukan penelitian
lebih dalam mengenai “ Analisa Hubungan Rotasi dan Kompetensi Terhadap
Motivasi Serta Dampaknya Pada Kepuasan Kerja Pegawai Balai Besar Pulp
dan Kertas Kementerian Perindustrian.”

1.2.

Identifikasi dan Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi

masalah dan

rumusan

masalah yaitu sebagai berikut :

1.2.1. Identifikasi Masalah
Melihat fenomena di atas, penulis mengidentifikasikan adanya penurunan
kepuasan kerja pegawai yang kemungkinan dikarenakan oleh rotasi, kompetensi atau
bahkan motivasi itu sendiri terutama dalam menjalankan kewajiban pekerjaannya.
Oleh karena itu penulis mengidentifikasi masalah, yaitu :
1. Kondisi rotasi yang belum tercapai dengan baik.
2. Rotasi pegawai masih belum optimal dilakukan.
3. Pemanfaatan kompetensi pegawai masih belum maksimal dilaksanakan
4. Kompetensi pegawai belum tercapai dengan baik.
5. Motivasi pegawai belum optimal
6. Kepuasan kerja pegawai masih belum tercapai
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1.2.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, penulis merumuskan masalah dalam
penelitian ini yaitu :
1.

Apakah terjadi hubungan antara rotasi, kompetensi, motivasi dan kepuasan
pegawai Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK).

2.

Apakah terjadi pengaruh hubungan rotasi dan kompetensi baik secara
parsial maupun simultan terhadap motivasi pegawai BBPK.

3.

Apakah

terdapat hubungan antara

motivasi kerja terhadap

kepuasan

pegawai BBPK
4.

Apakah ada pengaruh dukungan atasan terhadap rotasi dan kompetensi
terhadap kepuasan pegawai ?.

1.3.

Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini

adalah :
1.

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh hubungan antara rotasi dan
kompetensi terhadap motivasi kerja pegawai Balai Besar Pulp dan Kertas.

2.

Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi rotasi, kompetensi, motivasi dan
kepuasan kerja pegawai BBPK Bandung

3.

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh hubungan motivasi terhadap
kepuasan kerja pegawai BBPK Bandung.

1.4.

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis
Sebagai sarana penerapan ilmu yang diperoleh selama mengikuti
perkuliahan, sehingga dapat diketahui mengenai aspek – aspek yang
diperlukan dalam

melakukan rotasi pegawai yang

yang didasari oleh

kompetensi pegawai, motivasi pegawai sehingga dapat berpengaruh terhadap
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kepuasan pegawai dan dapat menentukan rencana tindak lanjut dalam
perencanaan, pengorganisasian, pengaplikasian dan pengontrolan dalam
aktivitas kerja di BBPK Bandung.
Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber pustaka dalam
pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mahasiswa program Manajemen
khususnya untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi terhadap
kepuasan pegawai, seperti adanya variabel rotasi pegawai, kompetensi dan
motivasi yang sangat berpengaruh dalam penelitian ini, sehingga untuk
penelitian selanjutnya perlu diteliti hubungan karakteristik individu pegawai
dengan kinerja pegawai di Balai Besar Pulp dab Kertas Bandung.

b. Manfaat Praktis
Melalui penelitian ini diharapkan pihak instansi / perusahaan terutama
unsur pimpinan ( Kepala Satker, Kepala Bidang / Kepala Bagian dan
Kasubag Kepagawaian ) dapat mengetahui kinerja dan tingkat kepuasan
pegawai dengan berbagai pemberdayaan dan dukungan atasan yang telah
diberikan oleh instansi. Pegawai yang di rotasi di tempat yang sesuai dengan
kompetensinya akan mengambil peran dalam pekerjaan mereka dan akan
bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki . Dengan adanya penelitian
ini dapat membawa pribadi

pegawai yang puas dan terlibat terhadap

pekerjaannya sehingga perilaku kerja mereka lebih positif.
Penelitian ini juga bermanfaat bagi pegawai untuk mengetahui
seberapa besar kepuasan mereka terhadap pekerjaan yang mereka lakukan
setelah pegawai diberdayakan sesuai kompetensinya oleh instansi, sehingga
komitmen antar instansi/perusahaan dengan pegawai terjalin dengan baik
serta bagi pembaca dapat menambah wawasan mengenai kondisi yang sering
terjadi di suatu instansi.
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1.5.

Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat

penelitian adalah di Balai Besar Pulp dan Kertas Kementerian

Perindustrian, yang berlokasi di Jl. Raya Dayeuhkolot No.132 Bandung.
Penelitian ini dialaksanakan pada bulan Februari – April 2016.

