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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
HIPOTESIS
2.1

Kajian pustaka
Kajian pustaka ini akan menguraikan sumber rujukan mengenai penjelasan

dan hubungan antar variabel yang menjadi permasalahan yang ada dalam
penelitian.Dimana pada penelitian yang penulis lakukan membahas tentang hubungan
baik dari grand theory

dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dalam

penelitian ini. Adapun dalam kajian pustaka pembahasannya mengenai informasi
variable penelitian yang penulis lakukan berupa rotasi, kompetensi, motivasi dan
kepuasan pegawai dalam bekerja. Selain itu juga membahas mengenai kerangka
pemikiran/ penelitian dan hipotesis.
2.1.1. Ilmu Manajemen
Sebagaimana yang dikemukan oleh Nickels, McHugh dan McHugh ,
manajemen adalah “ the proces used to accomplish organizational goals through
planning, organizing, directing and controlling people and other organizational
resource,”(Tisnawati dan saefullah 2010;6). Berbicara mengenai manajemen, berikut
ini beberapa pengertian manajemen menurut beberapa ahli diantaranya :
“ Management in general refers to planning, organizing, controlling, staffing,
leading, motivating, communicating, and decision making activities performed by any
organization in order to coordinate the varied resources of the enterprise as to bring
an

efficientcreation

of

some

product

or

servive,”

Andrew

F

Sikula,

(Hasibuan,2010:2)
“Management is a distinct process consistingof palnning, organizating, actuating
and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use
of human being and other resources,” G.R.Terry, (hasibuan,2010:3)
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“ Management is getting things done through people. In bringing about this
coordinating of group activity, the manager plans, organizes, staff, direct and control
the activities other people.” Harold Koontz and Cyril O’Donnel, (Hasibuan,210:3)
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen dipastikan
mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam harapannya.Selain itu manajemen juga
merupakan sebuah perpaduan baik seni maupun suatu ilmu. Manajemen juga
merupakan suatu proses yang terstruktur dan sistematis dan terkoordinir serta terjalin
kerjasama yang terintegritas dalam pemanfaatannya. Proses manajemen baru dapat
dilaksanakan atau dibentuk dan atau diterapkan jika ada dua orang atau lebih guna
melakukan kerjasama dalam suatu organisasi. Dalam prosesnya manajemen didasari
oleh pembagian kerja, tuga, dan tanggung jawab setiap individu yang berada dalam
lingkungan tersebut.Manajemen juga menjalankan beberapa fungsi dan merupakan
suatu alat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam sebuah organisasi.
2.1.2 Peran dan Fungsi Manajemen
Pada pelaksanaannya, peran dan fungsi manajemen dijalankan menurut
tahapan tertentu akan sangat berbeda – beda

jika didasari pada fungsi

operasionalnya. Karena berdasarkan fungsi operasionalnya menurut ( Tisnawati dan
Saefullah, 2010:12) maka manajemen organisasi bisnis dapat dibedakan secara garis
besar menjadi fungsi sebagai

manajemen

keuangan, manajemen

pemasaran,

manajemen produksi, manajemen informasi dan manajemen sumber daya manusia.
2.1.3. Manajemen Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia tentu saja sebagai asset yang paling berharga dari
sebuah institusi/organisasi maupun dalam perusahaan, keberadaan sumber daya
manusia sebagai salah satu sumber daya penggerak institusi/organisasi maupun
perusahaan tidak lepas kelak dapat menghasilkan suatu keuntungan baik secara
material maupun lainnya serta dapat memberikan nilai tambah pada sumber daya
manusia itu sendiri. Manajemen sumber daya manusia sejatinya dapat didasari pada
pendekatan konsep yang menyatakan bahwa karyawan yang ada dalam sebuah
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institusi/organisasi maupun perusahaan adalah manusia tidak sebagai mesin dan atau
bukan hanya menjadi bagian dari sumber daya untuk menunjang bisnis saja.
Sudah saatnya bahwa sumber daya manusia bukan sebagai salah satu sumber
penggerak roda institusi/organisasi maupun perusahaan melainkan sebagai bagian
dari modal untuk dapat tumbuh dan berkembang serta bersaing di era saat ini. Proses
manajemen juga merupakan perpaduan satu kegiatan dengan kegiatan lain dan
kegiatan masing – masing memiliki hubungan dalam menjalankan roda aktivitasnya.
Adapun proses manajemen sumber daya manusia secara garis besar dibagi kedalam
lima fungsi utama, seperti gambar berikut ini :
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Human Resource
Planning

Personal Procurement:
Rekruitmen,seleksi
penempatan

Personal Development:
Orientasi, pendidikan dan
pelatihan

Pelaksanaan dan
Evaluasi : Manajer
Personalia

Personal Maintenance :
Insentif, Jamsostek dan
Penghargaan

Personal Maintenance :
Promosi, demosi dan
transfer
Gambar 2.1
Proses Manajemen
Sumber : (Tisnawati dan Saefulloah 2010 : 197 )

Dari gambar diatas diungkapkan bahwa proses manajemen sumber daya
manusia dilakukan secara menyeluruh dan pada tahapan akhir pihak yang
berkewajiban akan melakukan suatu proses untuk menilai dari yang telah
dilakukan/tercapai dan disamakan dengan hal yang sudah ditentukan. Selanjutnya
pelaksanaan evaluasi berguna untuk melakukan perbaikan baik sektoral maupun
secara keseluruhan pada hal yang menjadi kendala atau terdapat kelemahan atau
kekurangan pada proses pelaksanaannya.
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Kebutuhan manajemen sumber daya manusia merupakan suatu hal yang kuat
dan sebuah professional tidak bisa dihindar ( Arwildayanto, 2013 : 8 ). Hal ini
merupakan keluwesan, keleluasaan system kerja, budaya kerja dan struktur organisasi
perusahaan diharapkan memberikan kepuasan kepada user dalam hal ini masyarakat
dan pelaku industry.
Dari definisi – definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber
daya manusia itu sebagai perwujudan dari perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan dan pengawasan pada proses pengembangan, pemberian balas jasa, suatu
pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan dari sumber daya manusia dari suatu
titik dimana tujuan akhir pada proses perorangan dalam organisasi bermasyarakat.
Adapun tujuan sumber daya manusia untuk dapat mengembangkan kontribusi
pegawai agar produktif terhadap dengan melibatkan orang – orang dengan tetap
menjunjung etika dan tanggung jawab social kepada lainnya walaupun diterapkan
dengan cara yang berbeda. Selain itu kegiatan atau aktivitas manajemen sumber daya
manusia secara umum dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu mencakup ;
persiapan dan pengadaan, pengembangan dan penilaian, pengkompensasian dan
perlindungan serta terakhir yaitu hubungan – hbungan pegawai.
2.1.4. Kepuasan
Wexley dan Yukl (dalam Bangun, 2012) mengatakan bahwa kepuasan kerja
merupakan generalisasi sikap-sikap terhadap pekerjaannya.Bermacam-macam sikap
seseorang terhadap pekerjaannya mencerminkan pengalaman yang menyenangkan
dan tidak menyenangkan dalam pekerjaannya serta harapan-harapannya terhadap
pengalaman masa depan. Pekerjaan yang menyenangkan untuk dikerjakan dapat
dikatakan bahwa pekerjaan itu memberi kepuasan bagi pemangkunya. Kejadian
sebaliknya, ketidakpuasan akan diperoleh bila suatu pekerjaan tidak menyenangkan
untuk dikerjakan. Sedangkan menurut Noe at.el. (dalam Bangun, 2012) mengatakan
bahwa job satisfaction as a pleasurable feeling that result from the perception that
one’s job fulfillment of one’s important job values.Berdasarkan definisi tersebut
bahwa kepuasan kerja terdiri dari tiga aspek penting, kepuasan kerja merupakan suatu
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fungsi nilai, persepsi dan perbedaan menurut tenaga kerja mengenai yang seharusnya
mereka terima.Kepuasan kerja menurut Robbins dan Coulter (2010) mengacu pada
sikap yang lazim ditunjukkan seseorang terhadap pekerjaannya.Seseorang dengan
kepuasan kerja yang tinggi memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya.Seseorang
yang tidak puas memiliki sikap negatif. Ketika orang-orang membicarakan sikap
karyawan, biasanya merujuk pada kepuasan kerja.
Kepuasan

kerja

pada

dasarnya

merupakan

sesuatu

yang

bersifat

individual.Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai
dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi penilaian terhadap
kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka makin tinggi
kepuasannya terhadap kegiatan tersebut dengan demikian, Rivai dan Sagala
(2009)mendefinisikan kepuasan kerja merupakan evaluasi yang menggambarkan
seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas
dalam bekerja.Kepuasan kerja (job satisfaction) dapat didefiniskan sebagai suatu
perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah
evaluasi karakteristiknya (Robbins dan Judge, 2008).Menurut Mathis dan Jackson
(2006) kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan emosional yang positif yang
merupakan hasil dari evaluasi pengalaman kerja seseorang.Ketidakpuasan kerja
muncul ketika harapan seseorang tidak terpenuhi.Berdasarkandefinisi dari beberapa
ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakanhasil evaluasi
yang menggambarkan individu atas sikap yang ditunjukkan puas atau tidak puas
terhadap pengalaman kerja yang dilakukannya.
Menurut Tiffin (1958) dalam Moch. As’ad (1995:104)kepuasan kerja
berhubungan erat dengan sikap dari pegawaiterhadap pekerjaannya, situasi kerja,
kerjasama antara pimpinan dengan pegawai.
Sedangkan

menurut

Blum

(1956)

dalam

Moch.As’ad

(1995:

104)

mengemukakan bahwa kepuasan kerja merupakan sikap umum yang merupakan hasil
dari beberapa sikap khusus terhadap berbagai faktor pekerjaan, penyesuaian diri dan
hubungan sosial individu diluar kerja.
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Menurut Davis, (1995: 105)kepuasan kerja adalah kepuasan pegawai terhadap
pekerjaannya, antara sesuatu yang diharapkan pegawai dari pekerjaan atau kantornya.
Menurut Rivai (2005:475)kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu
yang bersifat individual. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda
sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya.Makin tinggi penilaian terhadap
kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka makin tinggi
kepuasannya terhadap kegiatan tersebut.Dengan demikian, kepuasan merupakan
evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak
senang, puas atau tidak puas dalam bekerja.Umumnya pegawai yang puas dengan
sesuatu yang diperoleh dari perusahaan akan memberikan lebih dari yang diharapkan
dan akan terus berusaha memperbaiki kinerja. Untuk itu menjadi kewajiban bagi
perusahaan untuk mengenali berbagai hal yang membuat pegawaipuas bekerja di
perusahaan. Dengan tercapainya kepuasan kerja pegawai, produktivitas pun akan
meningkat.
Menurut Hoppeck dalam As’ad (1999:104) kepuasan kerja merupakan
penilaian dari pekerja yaitu tingkat suatu pekerjaan secara keseluruhan memuaskan
kebutuhannya.
Menurut Gibson, Ivan chevich, dan Donelly (1996:150-152) kepuasan kerja
adalah suatu sikap yang dipunyai individu mengenai pekerjaannya. Hal ini dihasilkan
dari persepsi mereka terhadap pekerjaannya, didasarkan pada faktor lingkungan kerja,
seperti gaya penyelia, kebijakan dan prosedur, afiliasi kelompok kerja, kondisi kerja,
gaji dan tunjangan.
Menurut Davis dan Newstrom (1996:105)kepuasan kerja menunjukkan
kesesuaian antara harapan seseorang yang timbul dan imbalan yang disediakan
pekerjaan. Jadi kepuasan kerja juga berkaitan erat dengan teori keadilan, perjanjian
psikologis, dan motivasi.
Kreitner dan Kinicki (2001, dalam Wibowo, 2012) mengatakan kepuasan kerja
memiliki hubungan dengan variabel-variabel lain dapat bersifat positif atau negatif.
Beberapa korelasi kepuasan kerja dengan variabel lain yaitu motivasi(motivation),
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perlibatan kerja (job involvement), organizational citizenship behavior, komitmen
organisasi (organizational commitment), kemangkiran (absenteeism), perputaran
(turnover), perasaan stres (perceived stress), dan prestasi kerja (job performance).
Kepuasan kerja yang berhubungan dengan motivasi (motivation) menunjukkan
hubungan positif dan signifikan, ini mengartikan bahwa karyawan yang memiliki
motivasi kerja baik maka akan terjadi kepuasan kerja. Kepuasan kerja yang
berhubungan dengan perlibatan kerja (job involvement) menunjukkan bahwa
perlibatan kerja mempunyai hubungan moderat dengan kepuasan kerja, sehingga
manajer harus lebih memperhatikan lingkungan kerja yang menjadi faktor pendorong
dalam keterlibatan kerja karyawan. Kepuasan kerja yang berhubungan dengan
organizational citizenship behavior merupakan perilaku pekerja di luar dari apa yang
menjadi tugasnya, karena variabel OCB ini lebih ditentukan oleh kepemimpinan dan
karakteristik lingkungan kerja daripada oleh kepribadian pekerja. Kepuasan kerja
yang berhubungan dengan kemangkiran (absenteeism) menunjukkan apabila
kepuasan kerja meningkat, kemangkiran akan turun. Sebaliknya apabila tingkat
kemangkiran meningkat maka kepuasan kerja menurun.Kepuasan kerja yang
berhubungan dengan perputaran (turnover) menunjukkan hubungan negatif moderat
karena mengganggu kontinuitas organisasi dan sangat mahal.Kepuasan kerja yang
berhubungan dengan perasaan stress (perceived stress) dapat berpengaruh negatif
terhadap perilaku organisasi dan kesehatan individu.Kepuasan kerja yang
berhubungan dengan prestasi kerja (job performance) menunjukkan bahwa terdapat
hubungan positif rendah.
Fatmasari (2014) menjelaskan kepuasan kerja merupakan sesuatu yang bersifat
individual.Karena setiap individu memiliki tingkat kepuasan kerja yang berbeda-beda
sesuai dengan sistem nilai yang ada pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap
kegiatan yang dirasakan sesuai dengan keinginan karyawan maka kepuasan kerja
yang dirasakan pada kegiatan itu juga akan makin tinggi.
Greenberg dan Baron (2003, dalam Wibowo, 2012) menjelaskan tentang
pedoman untuk meningkatkan kepuasan kerja yaitu :
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a. Membuat pekerjaan menyenangkan
Orang lebih puas dengan pekerjaan yang mereka senang kerjakan daripada yang
membosankan.Meskipun beberapa pekerjaan secara intrinsik membosankan,
pekerjaan tersebut masih mungkin meningkatkan tingkat kesenangan ke dalam
setiap pekerjaan.
b. Orang dibayar dengan jujur
Orang yang percaya bahwa sistem pengupahan tidak jujur cenderung tidak puas
dengan pekerjaannya.Hal ini diperlakukan tidak hanya untuk gaji dan upah per
jam, tetapi juga fringe benefit.Konsisten dengan value theory, mereka merasa
dibayar dengan jujur dan apabila orang diberi peluang memilih fringe benefit yang
paling mereka inginkan, kepuasan kerjanya cenderung naik.
c. Mempertemukan orang dengan pekerjaan yang cocok dengan minatnya
Semakin

banyak

orang

menemukan

bahwa

mereka

dapat

memenuhi

kepentingannya sambil di tempat kerja, semakin puas mereka dengan
pekerjaannya.Perusahaan dapat menawarkan counseling individu kepada pekerja
sehingga kepentingan pribadi dan professional dapat diidentifikasi dan
disesuaikan.
d. Menghindari kebosanan dan pekerjaan berulang-ulang
Kebanyakan orang cenderung mendapatkan sedikit kepuasan dalam melakukan
pekerjaan yang sangat membosankan dan berulang. Sesuai dengan two-factor theory,
orang jauh lebih puas dengan pekerjaan yang meyakinkan mereka memperoleh sukses
secara bebas melakukan kontrol atas bagaimana cara mereka melakukan sesuatu.

2.1.4.1. Teori Ketidaksesuaian (Discrepancy Theory)
Menurut Locke, teori ketidaksesuaian mengungkapkan bahwa kepuasan atau
ketidakpuasaan dari beberapa aspek pekerjaan menggunakan dasar pertimbangan dua
nilai (values), yaitu (1) ketidaksesuaian yang dipersepsikan antara yang diinginkan
individu dengan yang diterima dalam kenyataan dan (2) pentingnya pekerjaan yang
diinginkan oleh individu tersebut.
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Kepuasan kerja secara keseluruhan bagi individu adalah jumlah dari kepuasan
kerja dari setiap aspek pekerjaan yang dialihkan dengan derajat pentingnya aspek
pekerjaan individu. Contohnya, seorang supervisor mempunyai keinginan lebih
mengutamakan aspek kenaikan jabatan daripada kenaikan gaji, maka supervisor
tersebut akan memberi ranking yang lebih tinggi pada aspek kenaikan jabatan
dibanding kenaikan gaji.
Pemindahan individu dari tempat kerja yang ruangannya sempit ke tempat
kerja dengan ruangan yang luas akan menunjang kepuasan kerja individu tersebut
tetapi tidak akan menunujang kepuasan individu lain yang merasa perubahan tempat
kerja ke ruangan yang lebih luas dapat memberi perasaan nyaman bagi dirinya.
Contohnya, individu yang mengalami phobia pada tempat sempit akan menjadi
nervous dan tidak tenang bila ditempatkan pada ruangan kerja yang sempit.

Teori Ketidaksesuaian

Tidak Puas

Puas

Tidak Sesuai

Sesuai

Berbagai hal yang

Berbagai hal
Menganggap
diinginkan individu
yang
penting
dengan berbagai hal
diinginkan
pekerjaan
yang tidak diterima
individu
yang
dalam
dengan
diinginkan
kenyataannya.
berbagai hal
individu
tersebut.
yang diterima
Gambar
2.2.
Teori
Ketidaksesuaian(Discrepancy Theory)
dalam
kenyataannya.

Menganggap
tidak penting
pekerjaan yang
diinginkan
individu

21

Menurut Gibson dalam Sopiah (2008;172) teori ini pertama kali dipelopori
oleh Porter pada tahun 1961 yang menjelaskan bahwa kepuasan kerja merupakan
selisih atau perbandingan antara harapan dengan kenyataan. Kemudian Locke pada
tahun 1961, menambahkan bahwa seorang karyawan akan merasa puas bila kondisi
yang aktual (sesungguhnya) sesuai dengan harapan atau yang diinginkan. Semakin
sesuai antara harapan seseorang dengan kenyataan yang dihadapi maka orang tersebut
akan semakin puas.
Dengan demikianorang akan merasa puas bila tidak ada perbedaan antara
yang diinginkan dengan persepsinya atas kenyataan, karena batas minimum yang
diinginkan telah terpenuhi. Apabila yang didapat ternyata lebih besar daripada yang
diinginkan, maka orang akan menjadi lebih puas lagi walaupun terdapat
discrepancyyang positif. Sebaliknya makin jauh kenyataan yang dirasakan itu di
bawah standar minimum sehingga menjadi negative discrepancy, maka makin besar
pula ketidakpuasan seseorang terhadap pekerjaan.

2.1.4.2.

Model dari Kepuasan Bidang atau Bagian (Facet Satisfication)

Kepuasan bidang menurut model Lawler (1977) mempunyai kaitan erat
dengan teori keadilan J. Adams. Model Lawler, mengatakan bahwa individu akan
merasa puas terhadap bidang tertentu dari pekerjaannya misalnya, hubungan antara
rekan kerja, hubungan antara atasan dan bawahan dan gaji pekerja.
Jika individu dapat menerima dan melaksanakan pekerjaannya dengan senang
hati dalam bidang yang dipersepsikan maka, hasilnya akan sama dengan jumlah yang
dipersepsikan dan secara aktual yang akan diterima oleh pekerja. Terdapat dua
ilustrasi yang dapat dikemukakan untuk memperjelas pernyataan tersebut yakni,
a.

individu yang mempersepsikan hubungan interaksi dengan atasannya yang
seharusnya berjalan baik, lancar, dan memuaskan. Jika hal tesebut terwujud
maka, dapat menunujang produktivitas pekerja karena hubungan interaksi antara
pekerja dengan atasannya secara nyata terjadi lebih baik dibandingkan hubungan
atasan dengan rekan kerja.
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b.

Adanya persepsi individu terhadap jumlah income yang secara nyata harusnya
diterima oleh pekerja atas dasar hasil penilaian prestasi kerja, sebaliknya, jika
pekerja mepersepsikan bahwa income yang pekerja terima kurang dari yang
sepatutnya diterima dengan kualitas dan kuantitas kerja yang sama, maka pekerja
tersebut merasa tidak puas.
Sementara itu, Lawler juga mengatakan bahwa jumlah dari bidang yang

dipersepsikan

individu

akan

menjadi

sesuai,

tergantung

dari

individu

mempersepsikan nilai dari pekerjaan dan karakteristik pekerjaannya. Selain itu,
persoalan yang perlu dipertanyakan adalah cara individu mepersepsikan input dan
output dari orang lain yang digunakan sebagai pembanding bagi dirinya sendiri.
Akhirnya, jumlah dari bidang yang dipersepsikan pekerja terhadap segala sesuatu
yang diterima secara nyata tergantung dari hasil output.
Bidang atau bagian
tertentu dari suatu
pekerjaan

Puas

Teori Keadilan
Gambar 2.3. Model dari Kepuasan Bidang atau Bagian (Facet Satisfication)

2.1.4.3.

Teori Proses Bertentangan (Opponent Process Theory)
Dalam teori proses bertentangan Landy dalam Munandar (2001),

memandang kepuasan kerja dari perspektif yang berbeda secara mendasar daripada
pendekatan yang lain. Teori ini memberi tekanan bahwa individu ingin
mempertahankan

emosional

(emotional

equilibrium).

Dalam

teori

proses

bertentangan mengasumsikan bahwa kondisi emosional yang tidak baik dapat
memberikan keburukan.

23

Kepuasan atau ketidakpuasan kerja menimbulkan mekanisme fisiologis dalam
sistem pusat saraf yang membuat emosi aktif yang berlawanan dari seharusnya, emosi
tersebut akan terus ada dalam jangka waktu yang relatif lama. Misalnya, individu
merasa takut gagal dalam tugas yang diberikan oleh atasannya, walaupun
kenyataannya, pekerja sering kali berhasil dalam menyelesaikan tugasnya.Atas
keberhasilannya tersebut pekerja menjadi senang dan bangga.
Jadi, antara rasa senang dan bangga karena seringkali berhasil dalam
menjalankan tugas tetapi pekerja masih mempunyai rasa takut.Hal ini menjadi beban
psikologis bagi diri pekerja (pertentangan). Teori ini menjelaskan bahwa jika individu
memperoleh keberhasilan dalam pekerjaannya maka, individu akan merasa senang
sekaligus takut gagal atau tidak senang sebelum kembalinya dalam kondisi normal.
Hal ini terjadi, karena emosi tidak puas (emosi yang berlawanan) berlangsung
lebih lama daripada kondisi tenang atau undercontrolled. Atas dasar asumsi bahwa
kepuasan kerja bervariasi secara mendasar dari waktu ke waktu akibatnya,
pengukuran kepuasan kerja perlu dilakukan secara terus menerus dan periodik sesuai
dengan rentang waktu.Asumsi ini dibuat untuk meminimalisir kondisi kepuasan kerja
yang dipengaruhi oleh emosi yang berlawanan atau emosi tidak puas sesuai dengan
interval waktu terjadinya.
Positif (+)
Puas

Emosi

Pengukuran
kepuasan
kerja secara
berulang dan
periodik

Negatif (-)

Gambar 2.4. Teori Proses Bertentangan (Opponent Process Theory)
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2.1.4.4.

Mengukur Kepuasan

Robbins, (2008 : 107) mengungkapkan bahwa ada dua pendekatan yang
paling luas digunakan yaitu penelitian tunggal secara umum dan penilaian akhir yang
terdiri dari berbagai aspek pekerjaan. Untuk pengukuran pendekatan secara tunggal
yaitu dengan mempertimbangkan semua hal yaitu mulai dari kepuasan mereka
bekerja dengan skala penilaian 5-1 (skala likert).Setelah itu dihitung secara
keseluruhan. Sedangkan penilaian akhir dari berbagai aspek maksudnya adalah
penilaian berdasarkan intuisi dari penyimpulan berbagai faktor pekerjaan yang akan
dievaluasi mengenai kepuasan lebih akurat. Pertanyaan lain yaitu seberapa pas
individu dengan pekerjaannya? Robbins, (2008 : 109) mengungkapkan bahwa
kepuasan kerja karyawan dari hasil penelitiannya lebih banyak mereka yang merasa
puas. Mereka puas akan keseluruhan pekerjaannya, mereka puas dengan
pekerjaannya berindikasikan bahwa mereka memang menyukai pekerjaan tersebut
sehingga kesan puas pun melekat kepada mereka.
Selain itu Robbins (2008 : 112) juga mengungkapkan pengaruh pegawai yang
tidak puas dan puas di tempat kerja. Setidaknya menjelaskan ada 4 hal yang menjadi
pemikirannya jika seorang yang tidak puas dalam bekerja, yaitu :
a. Keluar (exit) perilaku ini menunjukkan untuk meninggalkan organisasi
termasuk mencari posisi baru dan mengundurkan diri.
b. Aspirasi (Voice) perilaku ini lebih menunjukkan secara aktif dan konstruktif
berusaha

memperbaiki

kondisi,

termasuk

menyarankan

perbaikan,

mendiskusikan masalah dengan atasan, dan beberapa bentukl aktivitas serikat
kerja.
c. Kesetiaan (loyality) Perilaku ini secara pasif tetap optimis menunggu
membaiknya kondisi, termasuk membela organisasi dan manajemen untuk
melakukan hal yang benar.
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d. Pengabdian (neglect) perilaku ini secara pasif membiarkan kondisi menjadi
lebih buruk, termasuk ketidakhadiran atau keterlambatan yang terus menerus,
kurangnya usaha dan meningkatkan kesalahan.
Kepuasan kerja menurut Rivai (2004:480) adalah bagaimana orang
melaksanakan pekerjaan dan aspek–aspeknya. Ada beberapa alasan mengapa
perusahaan harus benar–benar memperhatikan kepuasan kerja, yang dapat
dikatagorikan sesuai dengan fokus karyawan atau perusahaan, yaitu :
1. Pertama, manusia berhak diberlakukan dengan adil dan hormat, pandangan ini
menurut perspektif kemanusiaan. Kepuasan kerja merupakan perluasan
refleksi perlakuan yang baik. Penting juga memperhatikan indikator
emosional atau kesehatan psikologis.
2. Kedua, perspektif kemanfaatan, bahwa kepuasan kerja dapat menciptakan
perilaku yang mempengaruhi fungsi–fungsi perusahaan. Perbedaan kepuasan
kerja antara uni - unit organisasi dapat mendiagnosis potensi persoalan.
Buhler

(1994)

menekankan

pendapatnya

bahwa

upaya

organisasi

berkelanjutan harus ditempatkan pada kepuasan kerja dan pengaruh ekonomis
terhadap perusahaan. Perusahaan yang percaya bahwa karyawan dapat dengan
mudah diganti dan tidak berinvestasi di bidang karyawan maka akan
menghadapi bahaya. Biasanya berakibat tingginya tingkat turnover, diiringi
dengan membengkaknya biaya pelatihan, gaji, akan memunculkan perilaku
yang sama di kalangan karyawan, yaitu mudah berganti-ganti perusahaan dan
dengan demikian kurang loyal.
Selain hal diatas, faktor – faktor berikut ini mempengaruhi kepuasan
karyawan dalam bekerja, yaitu dapat dillihat pada Gambar 2.5, sebagai berikut
:
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Satisfaction
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Gambar 2.5.Reward Performance Model of Motivation
Dari Gambar 2.5,

probabilitias keberhasilan pelaksanaan dipandang oleh

seseorang dalam berbagai cara. Sebagai seorang yang akan melakukan kegiatan, para
karyawan tesebut akan menilai kemampuannya, baik pengetahuan maupun
keterampilan, untuk memperkenalkan apakah ia kan mampu menyelesaikan pekerjaan
tersebut dengan baik atau tidak, sehingga bisa memperoleh imbalan yang diinginkan.
Bagaimana dukungan dari atasannya agar ia bisa berhasil, dan sejauhmana kerja sama
dengan rekan–rekannya akan membantu keberhasilannya. Atau, sejauhmana ia bisa
memperoleh perlengkapan yang diperlukan dan berapa lama waktu yang tersedia
untuk menjalankan pekerjaan tersebut apabila nilai manfaat yang akan diperoleh dan
probabilitas keberhasilan pekerjaan tampak positif.
Karyawan tersebut umumnya memutuskan untuk melakukan kegiatan demi
mencapai imbalan yang diinginkan seperti dalam skema pada Gambar 2.6 sebagai
berikut :
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Individu Menilai : Apakah untuk Bersikap

Stop

Hati-hati

Diri Sendiri
(Keterampilan & Pengetahuan)

Atasannya
(Untuk menentukan dukungan yang akan diperoleh)

Rekan sekerja dan kerja sama yang akan bisa diperoleh

Fasilitas
(Material dan Sumber dipergunakan)

Waktu yang tersedia

Faktor – faktor lainnya

Gambar 2.6 Penilaian Individu dalam Bersikap

Lakukan
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Apabila karyawan tersebut menjalankan sesuai dengan yang disyaratkan, maka ia
seharusnya menerima hadiah yang dijanjikan. Sewaktu ia menerima imbalan tersebut,
motifnya terpuaskan dan kepercayaan dia pada pola yang sama di masa yang akan
datang diperkuat. Apakah ia bekerja dengan baik, tetapi menerima imbalan kurang
dari yang dijanjikan, ia akan menjadi skeptis untuk masa–masa yang akan datang.
Sebaliknya, apabila ia tidak bisa menjalankan dengan baik, dan tidak menerima
imbalan, akibatnya mungkin berbeda. Kemungkinan yang pertama, ia menjadi tidak
pada dirinya sendiri, mungkin dendam dengan faktor–faktor lainnya yang dirasa
menjadi penyebabnya. Ia tidak mau lagi melakukan sesuatu yang sama, jikalau ia
tidak merasa mampu seratus persen berhasil.
Kemungkinan lainnya adalah ia meningkatkan usahanya untuk mengatasi
kegagalan tersebut. Dengan usaha yang bertambah mungkin ia bisa mengatasi
kegagalan di waktu lalunya. Karenanya proses tersebut bisa dimulai kembali. Apabila
belum tentu segara terealisir. Untuk itu individu tersebut akan malakukan evaluasi
terhadap kelayakan hadiah. Ia akan membandingkan dengan usaha yang telah
dikeluarkan untuk mencapai hadiah tersebut. Setelah itu, apabila ia merasa cukup,
maka ia akan menjadi lebih kritis untuk masa yang akan datang. Apabila ia puas
sebenarnya proses yang sama akan dilakukannya lagi.

2.1.4.5.

Dimensi dan Indikator Kepuasan

Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk mengukur dari variable
kepuasan yang digunakan pada proses penelitian ini. Robbins (2008 : 108 )
mengungkapkan dalam kepuasan kerja, seorang pegawai menitik beratkan pada
indikatornya, yaitu :
1.

Pekerjaan itu sendiri, adapun yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu yang
mencakup tugas keseharian para pegawai dalam menjalankan pekerjaan di
kantornya. Berikut indicator penelitian untuk pekerjaan itu sendiri yaitu :
a. Senang dalam bekerja
b. Suasana kerja
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c. Hubungan Kerja
2.

Gaji/ tunjangan, perihal mengenai gaji/tunjangan yang dimaksud dalam
penelitian ini mencakup gaji yang stiap bulan diterima dan komponen lainnya.
Berikut indikatornya, yaitu :
a. Gaji / tunjangan yang diterima
b. Kenaikan gaji/tunjangan

3.

Kenaikan jabatan/ promosi, sedangkan mengenai kenaikan jabatan atau promosi,
yaitu mencakup mengenai kegiatan yang melibatkan mereka untuk mendapatkan
jenis pekerjaan yang baru namun lebik tinggi baik dari kedudukan pekerjaan
maupun yang lainnya.Adapun indikatornya adalah :
a. Kesempatan promosi
b. Peningkatan karir.

4.

Pengawasan, yang dimaksud pengawasan dalam penelitian ini yaitu , bagaimana
pegawai menjalankan pekerjaan dan atau sudah menyelesaikan pekerjannya baik
sesuai instruksi atasan baik waktu penyelesaian maupun lainnya. Adapun
indicator penilainnya adalah :
a. Pimpinan itu sendiri
b. Perhatian atasan/pimpinan

5.

Rekan kerja, penulis menyimpulkan bahwa rekan kerja yang diteliti
dalampenelitian ini meliputi aktivitas pekerjaan itu sendir yang dikerjakan seharihari dan pada saat mereka memiliki pekerjaan yang membutuhkan bantuan teman
keja lainnya dan atau perlu kerjasama ti.Adapun indikator penelitiannya adalah :
a. Penyelesaian pekerjaan
b. Membantu kesulitan

2.1.5.

Rotasi.
Rotasi

pekerjaan yang dilakukan

diharapkan

meliputi proses pelatihan

silang dari karyawan itu sendiri, dimana dalam proses perpindahan dari satu
pekerjaan ke pekerjaan lainnya mampu memberikan hal positif baik untuk pegawai
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itu sendiri ataupun institusi/organisasi. Pada saat pegawai dirotasi, diharapkan pula
pegawai

dapat

mempelajari

pekerjaan

tersebut

didalam

ruang

lingkup

institusi/organisasi yang sama baik ketrampilan maupun pemahaman guna
meningkatkan produktivitas intitusi/organisas yang menjadi tempat menaungi
mereka. Seperti yang dikemukakan dalam Kaymaz (2010) yang menyatakan :
“ Rotation can be defined as working at different tasks or in different
positions for set periods of time (Jorgensen et al,2005,p.1723) in a planned way using
lateral transfers aiming to allow employees to gain a range of knowledge, skills and
competencies and is also seen as an on-the-job training technique (Gome and
Lorente,2004,p.241; Karadimas and Papastamatiou,2000,p.39), and as such is
known to have an effect on employee motivation (Huang,1999,p.75).”
Dengan demikian seperti yang diungkapkan diatas bahwa rotasi merupakan
pembagian pekerjaan dengan tugas yang berbeda atau posisi yang berbeda dalam
satuan pengaturan waktu. Hal ini dimaksud untuk mentransfer tujuan kepada pegawai
untuk meningkatkan kemampuan, penegtahuan, ketrampilan dan kompetensi dan
yang berdampak pada efek motivasi mereka satu sama lainnya. Hal tersebut senada
dengan yang diungkapkan dalam Shiri, Yari dan Dalghani, (2012), yaitu :
“ Job Rotation is a method for job designing in which staff learn job skills
from different parts and by making some changes in tasks, the exhaustion resulted
from repetitive job tasks would be eliminated ( Jorgensen et al,2005).”
Lebih lanjut ( Sa’adat, 2005) dalam Shiri,Yari dan Dahghani, (2012) mengemukakan
pembagian rotasi dalam empat tipe secara umum yang meliputi sisi atas, bawah,
vertical maupun horizontal seperti yang tergambar :
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Promotion

Work Suspension

Transition

Reduction or Degradation
Gambar 2.7
Tipe Rotasi di Organisasi
Sumber : Shiri,Yari dan DahGhani (2012)
Dari tipe rotasi diatas, dapat diberikan gambaran bahwa pelaksanaan rotasi
secara horizontal dalam sebuah organisasi jika proses rotasi mengarah keatas, dapat
dikatakan bahwa proses rotasi tersebut mengalami peningkatan atau menjadi proses
promosi bagi karyawan. Sedangkan untuk proses rotasi ke bawah menandakan bahwa
proses rotasi menjadi hal untuk proses mutasi atau perpindahan yang lebih bawah
levelnya dari pekerjaan semula. Lain lagi untuk proses rotasi secara vertical
menandakan bahwa untuk proses rotasi yang mengarah ke kanan ( dalam gambar)
diatas menandakan adanya proses transisi suatu pekerjaan sedangkan pada proses
rotasi yang mengarah ke kiri tercermin seperti efek negative yaitu membuat seperti
proses perpindahan karyawan dalam artian hukuman pada proses bekerja.
Dalam

menjalankan

rutinitas

pekerjaan, kadang pegawai mengalami

rutinitas yang berlebihan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Adapun alternatif
yang dilakukan adalah dengan merotasi pekerjaan (Robbins,2008:117). Robbins
lebih lanjut menerangkan bahwa rotasi sebagai pergantian secara periodik
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untukseorang pegawai dari satu tugas ke tugas lainnya atau dari satu pekerjaan ke
pekerjaan lainya. Menurut (Robbins,2008:117) beliau mengatakan :
“ Rotasi merupakan upaya untuk dapat mengurangi rasa bosan dengan
beberapa variasi pekerjaan sehingga para karyawan dapat memahami pekerjaannya
sebagai kontribusi terhadap organisasi sehingga dapat meningkatkan motivasi dan
juga sebagai alternative pekerjaan sesuai dengan kemampuan karyawan.”
Menurut

(Robbins,2008:118)

rotasi

pekerjaan

secara

tidak

langsung

memberikan manfaat bahwa pegawai/karyawan akan memiliki banyak ketrampilan
dan pengetahuan tentang pekerjaan lainnya. Sehingga dapat memberikan dampak
yang baik untuk organisasi karena dapat mengurangi biaya untuk pelatihan pegawai.
Bahkan manajemen dari organisasi/ perusahaan lebih banyak fleksibilitas dalam
merencanakan pekerjaan, menyesuaikan diri terhadap perubahan dan mengisi
lowongan sesuai

kemampuannya. Selain itu rotasi pekerjaan juga dapat

menyebabkan meningkatnya gangguan pekerjaan. Hal ini disebabkan para pegawai
yang baru dirotasi harus bisa menyesuaikan diri dengan pegawai lainnya.Selain itu
juga membutuhkan waktu untuk mengawasi dan mengevaluasi mereka bagi yang
baru dirotasi.

2.1.5.1. Manfaat Rotasi Pegawai
Manfaat rotasi dalam suatu organisasi sekiranya ditujukan untuk mendorong
perkembangan organisasi untuk lebih baik dari sebelumnya. Hal ini selaras dengan
hasil studi empiris lain yang dilakukan oleh Praningrum (2002), dalam
(Mansur,2009) yang menunjukkan bahwa rotasi pekerjaan yang dilakukan suatu
organisasi berperan positif dan signifikan dalam meningkatkan motivasi kerja
pegawai. Dalam proses rotasi, hendaknya yang perlu diperhatikan adalah dampak
yang baik untuk institusi/organissi, dengan begitu akan mampu mengangkat dan
membawa institusi/organisasi menjadi lebih baik dan bekembang.
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Sedangkan Ofner (1987) dam (Mansur,2009) menambahkan bahwa dari sisi
organisasi, rotasi pekerjaan digunakan untuk mendtimulusi pegawai agar dapat
mengeluarkan potensi mereka. Ada beberapa manfaat dalam proses rotasi :
1. Rotasi dapat mempertahankan minat pegawai yang cemerlang dan energik
serta dapat membuat pekerjaannya tampak lebih menarik namun diharapkan
sesuai dengan kriteria penilaian tertentu.
2. Rotasi menawarkan peluang baru dalam segi pekerjaan ri tempat merke
bekerja.
3. Rotasi berkontribusi menjadikan institusi/organisasi sebagai tempat yang
fantastis dalam jangka waktu yang panjang.
4. Rotasi juga ternyata dapat meningkatkan kepuasan pegawai terhadap
posisinya sekarang.
5. Rotasi pegawai bisa memperkaya pengalaman kerja, hal ini ada karena rotasi
pegawai bukan hanya sekedar memindahkan orang.
Proses rotasi memiliki beberapa manfaat seperti diutarakan oleh Liu Yinhua
dari College of Business Administration Yunnan University of finance and TradeChina. Beliau mengungkapkan beberapa manfaat dari proses rotasi dan juga efek
negative dari proses tersebut. Adapu manfaat tersebut yaitu :
1. The value of job rotation on acquirement and maintenance of human capital
2. The value of job rotation on transformation of human capital: a good
platform of transformation.
3. The value of job rotation on the development of human capital.
Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa senioritas dalam sebuah organisasi
dan apabila senior yang dirotasi pekerjaannya mereka merasa tidak senang dan bisa
berdampak tidak baik terhadap organisasi.
Sementara manfaat lain dari rotasi seperti yang diungkapkan Ortega dan
Eriksson, dalam “Working Paper 04-3, the adoption of job rotation: testing the
theory,” menyebutkan beberapa manfaat dari rotasi pekerjaan, yaitu diantaranya :
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1. Employee learning,dimana“ the employee learning argument is that job rotation is
an effective way to develop employee abilities.” Maksudnya adalah bahwa

pegawai/karyawan bisa belajar dengan dirotasi yang menjadikan hal mereka
untuk belajar dan berkembang.
2. Employer Learning, maksudnya adalah, “ The employer learning argument is
that job rotation provides information that can use to improve the allocation
of jobs among employees.” Hal ini mengindikasikan bahwa rotasi pekerjaan
merupakan penyebaran informasi dari pekerjaan.
3. Employee Motivation, dalam hal ini beliau mengungkapkan yaitu,” the
employee motivation argument is that job rotation contributes to make work
more interesting.” Maksudnya adalah bahwa proses rotasi pekerjaan
memberikan kontribusi bahwa suatu pekerjaan lebih menarik.
4. Existing Evidence, seperti yang disebutkan oleh Ortega dan Eriksson yang
mengutarakan bahwa beberapa penulis dimana praktek rotasi pekerjaan yaitu
sebuah survey dan metode untuk dapat menempatkan pegawai/karyawan
sesuai dengan kemampuannya.
Oleh karena itu , proses rotasi khususnya pada proses awal terjadinya rotasi
mengakibatkan penurunan produktivitas dan kualitas karena mereka yang baru di
rotasi harus belajar dengan pekerjaan yang baru kecuali mereka sudah mahir dalam
menjalankan pekerjaan yang baru. Penulis juga menyimpulkan bahwa rotasi
pekerjaan dapat memberikan dampak pada proses perawatan dalam hal ini
perkembangan dari sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan bahwa proses
pelatihan memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga salah satu proses
penanggulangannya dilakukan dengan rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan juga
merupakan proses transformasi dari sumber daya manusia dan sebagai landasan yang
baik untuk proses transformasinya dan terakhir proses rotasi pekerjaan merupakan
pengembangan sumber daya manusia.

Merujuk hal tersebut, dapat disimpulkan

bahwa rotasi memberikan suatu metode untuk mendesain suatu pekerjaan untuk
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proses pembelajaran dan kemampuan bekerja dari bagian lain dan membuat
perbedaan dari tugas mereka.

2.1.5.2.

Dimensi dan Indikator Rotasi

Dalam penelitian ini, penulis berupaya mengukur variable rotasi pekerjaan
yang digunakan pada proses penelitian. Berikut ini dimensi dan indicator dari
variable rotasi menurut Ortega (2001) dan Mangiapane(1988) dalam ( Mansur,2009),
diantaranya adalah :
1.

Proses rotasi sebagai tambahan kemampuan, maksudnya yaitu bahwa rotasi dapat
memberikan kemampuan lain bagi karyawan itu sendiri. Meliputi indicator
penelitiannya, yaitu :
a. Kemampuan kerja baru
b. Variasi pengalaman

2.

Rotasi merupakan tambahan pengetahuan karyawan, yaitu sebagai proses
peningkatan/penambahan pengetahuan mereka para karyawan/pegawai dalam
proses menyelesaikan pekerjaannya. Meliputi indicator penelitiannya, yaitu :
a. Pengetahuan jenis pekerjaan.
b. Ketrampilan kerja.

3.

Rotasi merupakan salah satu cara untuk mengatasi tingkat kejenuhan dalam
bekerja, yaitu sebagai upaya untuk meminimalisir tingkat kejenuhan yang
dirasakan

oleh

pegawai/karyawan

dalam

bekerja.

Meliputi

indicator

penelitiannya yaitu :
a. Merasa jenuh
b. Mengetahui pekerjaan baru
Dari ketiga dimensi dan beberapa indicator yang diungkapkan tersebut dimana hal ini
menurut penulis dapat mewakili mengenai rotasi pekerjaan dan untk penelitian ini
dilakukan karena memiliki kesesuaian dengan pengamatan dilapangan.

36

2.1.6. Kompetensi
Seperti termaktub dalam UU ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan pada Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 butir kesepuluh, kompetensi
kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan,
ketrampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000, adalah

kemampuan

karakteristik yang dimiliki oleh seorang berupa pengetahuan, ketrampilan dan atau
sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
Seperti yang diutarakan Wenting ( 1996 ) mendefinisikan konsep kompetensi
identik dengan kinerja yaitu sebagai “demonstrated ability ( including knowledge,
skill, or attitudes ) to perform successfully a specific task to meet standard”.
Kompetensi adalah kemampuan yang ditunjukkan seseorang dalam menyelesaikan
tugas-tugas tertentu berdasarkan standar yang telah ditetapkan
Kubr.A & Proponenko, (1989) Kompetensi terdiri atas technical competence
dan behavioral competence.Technical competence berhubungan dengan pengetahuan,
attitude, dan skill tentang struktur dan prosedur pekerjaan.Behavioral competence,
berhubungan

dengan

keseluruhan

aspek

yang

mempengaruhi

seseorang

berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.
Selain itu, menurut Spencer & Spencer (1993) dalam Mansur (2009)
mengutarakan beberapa jenis karakteristik yang membentuk sebuah kompetensi
yaitu :
1.

Motive : merupakan konsistensi berfikir mengenai sesuatu yang diinginkan atau
dikehendaki oleh seseorang sehingga menyebabkan suatu kejadian. Motif
tingkah laku dapat dijabarkan dengan istilah tertentu misalnya mengendalikan,
mengarahkan, membimbing, memilih untuk menghadapi kejadian atau tujuan
tertentu. Lain menurut (Herujito,2001) motif adalah “ suatu dorongan dari
dalam dirinya atau dari luar yang memberikan suatu kekuatan yang sangat
besar untuk berbuat sesuatu.”
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2.

Traits : merupakan karakteristik fisik dan tanggapan yang konsisten terhadap
informasi atau situasi tertentu.

3.

Knowledge:

Merupakan

informasi

seseorang

dalam

lingkup

tertentu.

Komponen kompetensi ini sangat kompleks. Nilai dari knowledge test sering
gagal untuk memprediksi keahlian dan kemampuan serta pengetahuan yang
diperlukan dalam pekerjaan.
4.

Skills : merupakan kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas fisik atau
mental tertentu.
Lebih lanjut Spencer dan Spencer, mengungkapkan bahwa kompetensi terbagi

menjadi dua kategori yaitu
1. Threshold Competencies, yaitu sebuah karakteristik yang utama yang harus
dimiliki seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan.
2. Differentiating Competencies, merupakan faktor – faktor yang membedakan
setiap individu baik yangberkinerja tinggi maupun rendah.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kopetensi merupakan kemampuan
berbeda-beda yang dimiliki dari setiap individu untuk dapat melakukan berbagai hal
baik mengenai pekerjaan maupun rutinitas lainnya.
Palan (2007 ) menguraikan lima istilah kunci dalam mendefinisikan sebuah
kompetensi. Berikut lima istilah yang dimaksud, yaitu :
1.

Karakter dasar (undelying charcter) dapat dikatakan sebagai kepribadian
seseorang yang cukup dalam dan berlangsung lama. Pada definisi ini, beliau
lebih menekankan pada karakter dasar yang mengarah pada motif, karakteristik
pribadi, konsep diri dan nilai – nilai seseorang. Lebih lanjut mengenai karakter
dasar yaitu (Mitrani et.al,1992; Spencer and Spencer,1993) menuturkan definisi
sebuah “ an undelying characteristic’s of an individual which is causally
related to criterion-refernced effective and or superior performance in a job or
situation” dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa hal ini menjadi karakteristik
yang mendasar bagi seorang individu yang berkaitan dengan efektifitas
pekerjaan.
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2.

Kriteria referensi (criterion-refernced) berarti bahwa kompetensi dapat diukur
berdasarkan kriteria atau standar tertentu.

3.

Hubungan kausal (causality relationship) mengindikasikan bahwa keberadaan
suatu kompetensi dan pendemontrasiannya memprediksi. Kompetensi seperti
motif, sifat, dan konsep diri dalam memmprediksi ketrampilan tindakan.

4.

Kinerja unggul (superior performance) mengindikasikan tingkat pencapaian
dari sepuluh persen tertinggi dalam suatu situasi kerja.

5.

Kinerja efektif (effective performance) merupakan sebuah batas minimum level
hasil kerja yang dapat diterima. Hal ini biasanya merupakan garis batas dimana
pegawai yang berada dibawah garis ini tidak kompeten untuk melakukan
pekerjaan tersebut.
Menurut (Wibowo,2007) dalam (Pratama,2012) mengemukakan bahwa

kompetensi merupakan “ suatu kemampuan melaksanakan atau melakukan suatu
pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas ketrampilan dan pengetahuan serta
didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan itu tersebut.” Dari definisi
tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu kompetensi adalah kemampuan dalam
menjalankan pekerjaan yang dimiliki seseorang untuk proses penyelesaiannya dengan
ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang melekat dalam dirinya. Kompetensi menjadi
bagian

yang

tak

terpisahkan

dalam

upaya

meningkatkan

kemampuan

organisasi/institusi maupun perusahaan. Seperti yang diungkapkan oleh Lonnblad dan
Vartiainen (2012) pada Future Competences- Competences for New Way of Working
yang mengungkapkan bahwa :
“A competency is a set of observable performance dimensions, including
individual knowledge, skills,attitudes, and behaviors, as well as collective team,
process, and organizational capabilities, that are linked to high performance, and
provide the organization with sustainable opetitive advantage.”(Athey&Orth,1999)
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi
dari yang mereka ungkapkan yaitu sebagai kemampuan perindividu yang bisa
diyakini atau dipercaya dan bisa ditunjukkan perbedaan signifikan antara superior dan
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kemampuan rata-rata dan antara efektivitas maupun ketidak-efektivitasan dari
kemampuan mereka. Selain itu, kompetensi merupakan sebuah penggambaran dari
kebiasaan yang mereka lakukan dimana sesuai kebutuhan untuk membawa ke posisi
sesuai performa dari tugas dan fungsi yang dapat disajikan kedalam hasil yang
memuaskan. Selain itu komptensi merupakan satu kesatuan yang dapat digali terus
dan dapat berkembang seperti pengetahuan, kemampuan, kebiasaan, kerja tim,
proses, kemampuan organisasi guna mewujudkan kemampuan yang tinggi dan dapat
bertahan dari persaingan dengan organisasi lainnya.

2.1.6.1.

Manfaat Kompetensi
Adapun manfaat kompetensi untuk organisasi menurut(Ryllat) dalam “

Creating Trainingf Miracles.”Yaitu :
1. Sebagai pemetaan yang tepat (akurat) mengenai kompetensi setiap angkatan
kerja yang ada maupun yang akan dibutuhkan.
2. Untuk meningkatkan efektivitas perekrutan yang sesuai dengan kompetensi
yang dibutuhkan.
3. Merupakan pendidikan dan pelatihan yang difokuskan pada perbedaan
ketrampilan/kemampuan karena perusahaan membutuhkan yang lebih khusus.
4. Sebagai proses pengambilan keputusan dalam organisasi akan lebih percaya
diri karena pegawai telah memiliki ketrampilan selama proses pelatihan dan
pendidikannya.
5. Untuk penilaian pada pembelajaran sebelum dan penilaian hasil pendidikan
dan pelatihan akan lebih mudah dan konsisten dan terakhir untuk
mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi kompetensi yang
diperlukan untuk mengelola perubahan.

2.1.6.2. Dimensi dan Indikator Kompetensi
Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk mengukur dari variable
kompetensi pekerjaan yang digunakan. Menurut, (Spencer dan Spencer,1993) dalam
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(Plan,2007),

mengungkapkan

bahwa

kompetensi,

yaitu

pengetahuan,

ketrampilan,konsep diri dan nilai-nilai; karakteristik pribadi; dan terakhir adalah
motif yang ada dalam setiap individu. Berikut ini dimensi kompetensi yang dijadikan
sebagai acuan dalam pengukurannya, yaitu diantaranya :
1.

Pengetahuan,untuk pengetahuan yaitu guna melhat pada seberapa tahu pegawai
pada pekerjaan yang dilakukan. Adapun indicator dalam penelitian ini yaitu :
a. Pengetahuan kerja
b. Kecepatan dalam bekerja
c. Menyelesaikan masalah pekerjaan.

2.

Ketrampilan,

melihat

seberapa

pekerjaannya

sesuai

dengan

trampil

pegaai

kemampuannya.

dalam
Selama

menyelesaikan
bekerja

dan

menyelesaikan pekerjaannya. Adapun indicator dalam penelitian ini yaitu :
a. Ketrampilan bekerja
b. Penyelesaian pekerjaan
c. Komunikasi
3.

Konsep diri dan nilai-nilai. Melihat sikap dan nilai dari diri sendiri seperti
seberapa kuat kepercayaan dirinya dalam menjalankan pekerjaan dan dapat
menyelesaikannya baik dalam situasi tertekan maupun tidak. Adapun indicator
dalam penelitian ini yaitu :
a. Bertanya ke rekan kerja
b. Menyelesaikan pekerjaan.

4.

Karakteristik pribadi, lebih mengacu pada konsistensi terhadap yang dialaminya
khususnya selama bekerja baik dan berupa tanggapan dari situasi maupun
informasi tertentu. Bisa dilihat seberapa kuat mereka mengendalikan diri, dan
kemampuan untuk tetap tenang guna menyelesaikan pekerjaannya. Adapun
indicator dalam penelitian ini yaitu :
a. Sikap menghormati
b. Membantu rekan kerja.
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5.

Motif, melihat pada keadaan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau
dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan dari karyawan itu sendiri.
Adapun indicator dalam penelitian ini yaitu :
a. Upah secara adil dan layak
b. Tempat kerja.

2.1.7. Motivasi
Pentingnya motivasi karena motivasi merupakan hal yang menyebabkan,
menyalurkan dan mendukung perilaku manusia. Supaya mau bekerja giat dan
antusias mencapai hasil yang memuaskan, motivasi semakin penting karena atasan
membagikan pekerjaan kepada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan
teritegrasi kepada tujuan yang diinginkan.
Dengan demikian motivasi dapat diartikan sebagai dorongan dalam diri
seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu untuk mencapai tujuannya.
Berikut adalah pengertian-pengertian motivasi menurut para ahli diantaranya yaitu
Menurut McClelland, dalam Anwar Prabu (2011:94) bahwa :
“Motivasi merupakan Kondisi jiwa yang mendorong seseorang dalam
mencapai prestasinya secara maksimal.”
Veizthal Rivai (2011:837) bahwa :
“Motivasi merupakan serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi
individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu.”
Malayu S.P Hasibuan (2006:143) bahwa :
“Motivasi kerja adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan
kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif,
dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan.”
Dengan pengertian diatas disimpulkan bahwa motivasi kerja merupakan suatu
keadaan yang ada dalam diri setiap orang yang memiliki keinginan untuk melakukan
hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia agar mau
bekerja giat untuk mencapai tujuan.
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2.1.7.1 Prinsip Prinsip Dalam Motivasi
Terdapat beberapa prinsip dalam memotivasi kerja karyawan menurut
A.Anwar Prabu Mangkunegara (2009:61) diantaranya yaitu :
1.

Prinsip partisipasi
Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan ikut
berpatisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin.

2.

Prinsip komunikasi
Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan
usaha pencapaian tugas, dengan informasi yang jelas, pegawai akan lebih
mudah dimotivasi kerjanya.

3.

Prinsip mengakui andil bawahan
Pemimpin mengakui bahwa bahawan (pegawai) mempunyai andil didalam
usaha pencapaian tujuan. Dengan pengakuan tersebut, pegawai akan lebih
mudah dimotivasi kerjanya.

4.

Prinsip pendelegasian wewenang
Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai
bawahan untuk sewaktu waktu dapat mengambil keputusan terhadap
pekerjaan yang dilakukannya, akan membuat pegawai yang bersangkutan
menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin.

5.

Prinsip memberi perhatian
Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai
bawahan, akan memotivasi pegawai bekerja apa yang diharapkan oleh
pemimpin.

2.1.7.2 Teori Motivasi Menurut Para Ahli
Pimpinan perusahaan adalah sosok yang sangat berpengaruh pada peningkatan
motivasi pegawai. Teori motivasi harus dipahami oleh pimpinan, sehingga mampu
mengidentifikasi apa yang memotivasi pegawai bekerja, hubungan perilaku kerja
dengan motivasi dan mengapa pegawai berprestasi tinggi.
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Sebelum menjelaskan beberapa teori motivasi, dapat diketahui bahwa teori
motivasi dapat dikategorikan dalam 3 kelompok yang dikemukakan oleh Anwar
Prabu (2009:63), 3 kelompok tersebut adalah:
a.

Teori motivasi dengan pendekatan isi (content theory).
Teori ini lebih menekankan pada faktor apa yang membuat pegawai melakukan
suatu tindakan/kegiatan.

b.

Teori motivasi dengan pendekatan proses (process theory)
Teori ini tidak hanya menekankan pada faktor yang membuat pegawai
melakukan suatu tindakan, akan tetapi teori ini juga lebih menekankan pada
proses bagaimana pegawai termotivasi.

c.

Teori motivasi dengan pendekatan penguat (reinforcemet theory).
Teori ini lebih menekankan pada faktor yang dapat meningkatkan suatu tindakan
dilakukan atau yang dapat mengurangi suatu tindakan dilakukan atau yang dapat
mengurangi suatu tindakan.
Ada beberapa teori motivasi yang dikemukakan oleh ilmuwan yang menekuni

kegiatan pengembangan teori motivasi. Berikut beberapa teori motivasi:
1.

Teori Abraham Maslow dalam Anwar Prabu (2009:63).
Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan

yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri.
Kebutuhan merupakan fundamen yang mendasari perilaku pegawai. Kita tidak akan
bisa memotivasi pegawai jika kebutuhan pegawai belum bisa terpenuhi oleh
perusahaan. Pemenuhan motivasi harus sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan
oleh pegawai. A.H Maslow melihat adanya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh
pegawai.
Abraham Maslow dalam Anwar Prabu (2009:63), mengemukakan bahwa
hirarki kebutuhan manusia adalah sebagai berikut:
a. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, perlindungan fisik,
bernafas, seksual. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat terendah atau
disebut pula sebagai kebutuhan yang paling dasar.
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Winardi (2004) menyatakan bahwa kebutuhan fisiologikal memiliki sejumlah
karakteristik sebagai berikut:
1. Mereka relatif independen satu sama lainnya.
2. Dalam banyak kasus mereka dapat diidentifikasi dengan sebuah lokasi
khusus di dalam tubuh (misalnya perasaan lapar luar biasa, dapat
dikaitkan dengan perut).
3. Pada sebuah kultur berkecukupan, kebutuhan-kebutuhan demikian bukan
merupakan motivator-motivator tipikal, melainkan motivator-motivator
tidak biasa.
4. Akhirnya dapat dikatakan bahwa mereka harus dipenuhi secara berulangulang dalam periode waktu yang relatif singkat agar tetap terpenuhi.
b. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan dari ancaman bahaya,
pertentangan, dan lingkungan hidup.
c. Kebutuhan untuk rasa memiliki, yaitu kebutuhan untuk diterima oleh kelompok,
berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai serta dicintai.
d. Kebutuhan akan harga diri, adalah kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh
orang lain.
e. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu kebutuhan untuk menggunakan
kemampuan, skill, dan potensi.

Kebutuhan untuk berpendapat

dengan

mengemukakan ide-ide memberi penilaian dan kritik terhadap sesuatu.
Hirarki kebutuhan Abraham Maslow ditunjukan dengan bentuk paramida
pada bagian berikut:
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Gambar 2.8
Hirarki Kebutuhan Maslow
Sumber : Mangkunegara (2009)

2.

Teori Dua Faktor Herzberg dalam Anwar Prabu (2009:67)
Teori ini dikembangkan oleh Frederic Hezberg, teori ini juga menggunakan

teori Maslow sebagai titik acuannya. Hezberg melakukan penelitian dengan cara
melakukan wawancara. Masing-masing responden diminta untuk menceritakan
sesuatu yang terjadi entah itu yang menyenangkan (memberikan kepuasan) ataupun
tidak menyenangkan atau yang tidak memberikan kepuasan. Kemudian hasil
wawancara itu dianalisis dengan menggunakan analisis isi untuk menentukan mana
faktor yang memberikan kepuasan atau yang tidak memberikan kepuasan.
Setelah dianalisis maka dapat dikategorikan dalam dua faktor, dalam Siagian
(2011:290), yang dikutip dari Herzberg, teori dua faktor itu yaitu faktor motivasional
dan faktor higine. Faktor motivasional adalah hal-hal pendorong berprestasi yang
bersifat intrinsik, yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang, sedangkan yang
dimaksud dengan faktor higiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya
ekstrinsik yang berarti bersumber dari luar diri seseorang, misalnya dari organisasi,
tetapi turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupannya.
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Herzberg dalam Malayu Hasibuan (2006:108), menyatakan ada tiga hal penting
yang harus diperhatikan dalam memotivasi pegawai yaitu:
1. Hal –hal yang mendorong pegawai adalah “pekerjaan yang menantang yang
mencakup perasaan untuk berprestasi, bertanggung jawab, kemajuan dapat
menikmati pekerjaan itu sendiri dan adanya pengakuan atas semuanya itu.”
2. Hal-hal yang mengecewakan pegawai adalah terutama faktor yang bersifat
embel-embel saja pada pekerjaan, peraturan pekerjaan, penerangan, istirahat,
sebutan jabatan, hak, gaji, tunjangan, dan lain-lainnya.
3. Pegawai kecewa, jika peluang untuk berprestasi terbatas. Mereka akan
menjadi sensitif pada lingkungannya serta mulai mencari-cari kesalahan
3.

Teori Motivasi Berprestasi McClelland dalam Anwar Prabu (2011:94)
McClelland mengemukakan bahwa produktivitas seseorang sangat ditentukan

oleh “virus mental” yang ada pada dirinya.Virus mental adalah kondisi jiwa yang
mendorong seseorang yang mampu mencapai prestasinya secara maksimal. Virus
mental yang dimaksud terdiri dari 3 dorongan kemampuan, yaitu:
1.

Need of achievement (kebutuhan untuk berprestasi),

2.

Need of affiliation (kebutuhan untuk memperluas pergaulan),

3.

Need of power (kebutuhan untuk menguasai sesuatu).
Berdasarkan teori McClelland tersebut sangat penting dibinanya virus mental

manajer dengan cara mengembangkan potensi mereka melalui lingkungan kerja
secara efektif agar terwujudnya produktifitas perusahaan yang berkualitas tinggi dan
tercapainya tujuan utama organisasi.
David McClelland dalam Anwar Prabu (2009:68), mengemukakan enam
karakteristik orang yang mempunyai motif berprestasi tinggi, yaitu:
a.

Memiliki tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi.

b.

Berani mengambil dan memikul resiko.

c.

Memiliki tujuan yang realistik.

d.

Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi
tujuan.
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e.

Memanfaatkan umpan balik yang konkrit dalam semua kegiatan yang
dilakukan.

f.

Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.
Edi Sutrisno (2011:129), menyatakan bahwa tingkah laku individu yang

didorong oleh kebutuhan pergaulan atau persahabatan (N.Aff) akan tampak sebagai
berikut:
a. Lebih memperhatikan segi hubungan pribadi yang ada dalam pekerjaannya
daripada tugas-tugas yang ada pada pekerjaan.
b. Melakukan pekerjaan lebih efektif apabila bekerja sama dengan orang lain
dalam suasana lebih kooperatif.
c. Mencari persetujuan atau kesepakatan dari orang lain.
d. Lebih suka dengan orang lain.
Edi Sutrisno (2011:130), mengemukakan juga mengenai tingkah laku yang
didorong oleh kebutuhan berkuasa akan tampak sebagai berikut:
a. Berusaha menolong orang lain walaupun pertolongan itu tidak diminta.
b. Sangat aktif menentukan arah kegiatan organisasi tempat berada.
c. Mengumpulkan barang-barang atau menjadi anggota suatu perkumpulan yang
dapat mencerminkan prestasi.
d. Sangat peka terhadap struktur pengaruh antar pribadi dari kelompok atau
organisasi.
2.1.7.3. Dimensi dan Indikator Motivasi.
Dalam penelitian ini, penulisberupaya untuk mengukur dari variable motivasi
yang digunakan pada proses penelitian ini. Hezberg mengidentifikasikan dan
menjabarkan ada dua rangkaian faktor berbeda yang mempengaruhi motivasi,
(Robbins,2008:227). Satu rangkaian disebut “Motivator” faktor yang berkaitan
dengan kepuasan kerja. Rangkaian selanjutnya disebut sebagai faktor kesehatan
“Hygiene Factor’s”, faktor ini mudah menimbulkan ketidakpuasan. Faktor motivasi
yaitu faktor yang menyangkut kebutuhan psikologis seseorang yaitu perasaan
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sempurna dalam melakukan pekerjaan ( Hasibuan,2010:110). Dalam model Herzgerb
faktor motivator yaitu :
1. Prestasi (achievement) motivasi ini salah satunya dapat berprestasi yang dapat
diartikan sebagai dorongan dalam diri pegawai untuk melakukanatau
mengerjakan suatu jenis pekerjaan dengan baik untuk mencapai penilaian
terbaik dari karyawan lainnya. Adapun indicator dari dimensi ini adalah :
a. Prestasi kerja
b. Bonus
2. Pengakuan (reconition) yaitu berupa bagaimana organisasi mengakui pegawai
dari pengakuan baik prestasi maupun yang sudah mereka lakukan sebagai
kontribusi di dalam organisasi. Adapun indicator dari dimensi ini adalah.
a. Perhatian
b. Sikap atasan
3. Pekerjaan itu sendiri (the work it self) yaitu diaman seseorang memiliki
motivasi untuk bekerja..Adapun indikator dari dimensi prestasi ini yaitu :
a. Kebanggan Kerja
b. Senang bekerja
4. Tanggung jawab (responsibility) yaitu ketika seorang karyawan bekerja pada
suatu organisasi diberikan tanggung jawab terhadap pekerjaannya jauh lebih
besar dari porsi pekerjaannya itu sendiri atau lainnya. Adapun indicator dari
dimensi prestasi ini yaitu diantaranya :
a. Penyelesaian pekerjaan.
b. Imbalan dalam bekerja.
5. Kemajuan (advancement) yaitu dalam diri pegawai ternyat memiliki
kemampuan yang perlu dikembangkan agar potensi yang dimilikinya dapat
berkembang

memperoleh

kemajuan

dan

menjadi

organisasinya. Adapun indicator dari dimensi ini yaitu :
a. Kemampuan bekerja
b. Pelatihan bekerja.

kekuatan

dalam
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6. Kemungkinan untuk berkembang (possibility to growth) yaitu bagaimana
perencanaan karir sehingga mendorong para pegawai untuk tumbuh dan
berkembang baik secara mental intelektual. Adapun indicator dari dimensi
ini adalah :
a. Jenjang karir
b. Beasiswa untuk mengikuti sekolah secara regular.

2.1.8. REFORMASI BIROKRASI
Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai
pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Fenomena
birokrasi selalu ada bersama kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan setiap orang
seringkali mengeluhkan cara berfungsinya birokrasi sehingga pada akhirnya orang
akan mengambil kesimpulan bahwa birokrasi tidak ada manfaatnya karena banyak
disalahgunakan oleh pejabat pemerintah (birokratisme) yang merugikan masyarakat.
Birokrasi memiliki asal kata dari Burcau, digunakan pada awal abad ke 13 di
Eropa Barat bukan hanya untuk menunjuk pada meja tulis saja, akan tetapi lebih pada
kantor, semisal tempat kerja dimana pegawai bekerja. Makna asli dari birokrasi
berasal dari Prancis yang artinya pelapis meja. Bentuk birokrasi paling awal terdiri
dari tingkatan kasta rohaniawan / tokoh agama. Negara memformulasikan,
memaksakan dan menegakkan peraturan dan memungut pajak, memberikan
kenaikan kepada sekelompok pegawai yang bertindak untuk menyelenggarakan
fungsi tersebut.
Reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik
daripada yang sudah ada. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang
termasuk didalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan ke arah
kemajuan. Dalam pengertian ini perubahan masyarakat diarahkan pada development
(Susanto, 180). Karl Mannheim sebagaimana disitir oleh Susanto menjelaskan bahwa
perubahan

masyarakat adalah berkaitan dengan norma-normanya. Development

adalah perkembangan yang tertuju pada kemajuan keadaan dan hidup anggota
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masyarakat, dimana kemajuan kehidupan ini akhirnya juga dinikmati oleh
masyarakat.
Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini bisa dikatakan belum
menunjukan arah perkembangan yang baik, karena masih banyak ditemukan birokrat
yang arogan dan menganggap rakyatlah yang membutuhkannya, praktik KKN yang
masih banyak terjadi, dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan. Untuk
melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan
birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah
peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan

reformasi

birokrasi

di Indonesia, yaitu Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2011 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.
Reformasi birokrasi merupakan salah

satu

upaya

pemerintah untuk

mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar
terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan
pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi
birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah
yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan
bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang
teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand design
Reformasi Birokrasi Indonesia adalah “terwujudnya pemerintahan kelas dunia”.
Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan
yaitu pemerintahan

yang

profesional

dan

pemerintahan kelas dunia,
berintegritas

tinggi

yang

mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen
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pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke
21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Gambar 2.9
Grand design reformasi birokrasi
Sedangkan Misi reformasi birokrasi Indonesia adalah :
1. Membentuk/

menyempurnakan

peraturan

perundang-undangan

dalam

rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Melakukan

penataan

dan

penguatan

organisasi,

tatalaksana,

manajemen

sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan
publik, mindset, dan cultural set.
3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.
4. Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien.
Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan dari reformasi birokrasi tersebut maka
ditetapkan 8 (delapan) area perubahan dan hasil yang diharapkan meliputi seluruh
aspek manajemen pemerintahan, seperti yang dikemukanan pada tabel dibawah ini :
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Gambar 2.10
Area Perubahan dalam reformasi Birokrasi
Dalam

rangka

mempercepat

pencapaian

hasil

area

perubahan refomasi

birokrasi tersebut maka ditetapkanlah 9 (sembilan) Program Percepatan Reformasi
Birokrasi. Program percepatan digunakan oleh seluruh instansi pemerintah untuk
mendukung

pelakansaan refomasi

birokrasi di

instansi

masing-masing

baik

Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. 9 Program percepatan reformasi
birokrasi adalah sebagai berikut.
1.

Penataan Struktur Organisasi Pemerintah

2.

Penataan Jumlah dan Distribusi PNS

3.

Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka

4.

Peningkatan Profesionalisasi PNS

5.

Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi
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6.

Peningkatan Pelayanan Publik

7.

Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur

8.

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri

9.

Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis mensyaratkan kinerja

dan akuntabilitas aparatur yang makin meningkat. Oleh karenanya reformasi birokrasi
merupakan kebutuhan dan harus sejalan dengan perubahan tatanan kehidupan politik,
kemasyarakatan, dan dunia usaha. Dalam peta tantangan nasional, regional, dan
internasional, aparatur negara dituntut untuk dapat mewujudkan profesionalisme,
kompetensi dan akuntabilitas. Pada era globalisasi, aparatur negara harus siap dan
mampu menghadapi

perubahan yang sangat dinamis dan

tantangan persaingan

dalam berbagai bidang. Saat ini masyarakat Indonesia sedang memasuki era yang
penuh tuntutan perubahan serta antusiasme akan pengubahan. Ini merupakan sesuatu
yang di Indonesia tidak dapat dibendung lagi.
Dalam kehidupan politik, perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik akan
memiliki implikasi luas, terutama dalam memperbaiki tingkat kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah. Buruknya kinerja birokrasi selama ini menjadi salah
satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah. Protes, demonstrasi dan bahkan pendudukan kantor-kantor
pemerintahan oleh masyarakat yang sering terjadi diberbagai daerah menjadi
indikator dari besarnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahnya.
Good governance misalnya, adalah suatu mekanisme kerja,dimana aktivitas
pemerintahan berorientasi pada terwujudnya keadilan sosial dimana pemerintah
diharapkan mampu secara maksimal melaksanakan 3 fungsi dasarnya yakni
service,development,empowerment. Adapun konsekuensi dari pelaksanaan good
governance,setidaknya terlihat dari 3 hal berikut : pertama,pemerintah mengambil
posisi sebagai fasilitator dan advocator kepentingan publik, kedua, adanya
perlindungan yang nyata terhadap “ruang dan wacana” publik,serta yang ketiga,

54

mengakui dan menghormati kemajemukan politik dalam rangka mendorong
partisipasi dan mewujudkan desentralisasi (ibid).
Ketiga, hasil kajian political and economic risk consultancy di 14 negara
tahun 2001,menyatakan adanya indikasi kinerja birokrasi di Indonesia yang makin
buruk dan korup (Kompas,22 juni 2001) Sementara itu,dalam lokus Negara Negara
berkembang, studi Dwight King (1989) mengungkapkan beberapa sisi buram ciri
birokrasi di negara berkembang seperti : tidak efisien, jumlah pegawai yang
berlebihan, tidak modern atau ketinggalan jaman, seringkali menyalahgunakan
wewenang, tidak ada perhatian atau mengabaikan daerah daerah miskin dan tidak
tanggap atas keragaman kebutuhan dan kondisi daerah setempat.

2.1.9. Pengembangan Karir PNS
Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa
(good gavernance) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan
berkualitas tentunya perlu didukung adanya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur
khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, bertanggungjawab, adil,
jujur dan kompeten dalam bidangnya. Dengan kata lain, PNS dalam menjalankan
tugas tentunya harus berdasarkan pada profesionalisme dan kompetensi sesuai
kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya.
Permasalahannya adalah SDM aparatur (PNS) yang profesional dan memiliki
kompetensi tinggi seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut serta
diinginkan oleh semua pihak, hingga saat ini masih merupakan “ impian” daripada
kenyataan. Hasil penelitian PERC (Political Risk Consultancy, 1999) menyimpulkan
bahwa Indonesia menjadi salah satu negara terburuk dalam bidang birokrasi. Bahkan
riset yang sama dilakukan pada tahun 2000 oleh PERC hasilnya disimpulkan
birokrasi di Indonesia memperoleh skor 8,0 dari kisaran skor 0 untuk yang terbaik
dan 10 untuk yang terburuk.
Rendahnya kinerja birokrasi (PNS) mengakibatkan rendahnya kualitas
pelayanan publik, bahkan mengakibatkan pengguna jasa harus membayar biaya yang
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mahal (high cost economy). Gambaran buruknya birokrasi (kinerja PNS yang rendah)
disebabkan kurangnya atau bahkan tidak kompetennya sebagian pejabat struktural di
lingkungan pemerintah. Untuk mewujudkan SDM aparatur (PNS) yang profesional
dan berkompetensi dengan pembinaan karir PNS yang dilaksanakan atas dasar
perpaduan antara sistem prestasi kerja dan karir, maka Pengembangan SDM
aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi (birokrasi)
dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang
terbaik.
2.1.9.1. Pengembangan Karir dan Kompetensi
Pengembangan karir (seperti promosi) sangat diharapkan oleh setiap pegawai.
Dalam praktek pengembangan karir lebih merupakan suatu pelaksanaan perencanaan
karir seperti yang diungkapkan oleh Handoko (2000), bahwa pengembangan karir
adalah peningkatan-peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai
suatu rencana karir. Menurut Simamora (1995), proses pengembangan karir dalam
suatu pendekatan formal yang diambil organisasi untuk memastikan bahwa orangorang dengan kualifikasi dan pengalaman yang tepat tersedia pada saat dibutuhkan.
Sehingga pengembangan karir dapat dikatakan suatu kondisi yang menunjukkan
adanya peningkatan-peningkatan status seseorang dalam organisasi dalam jaluir karir
yang telah ditetapkan.
Pengembangan karir yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SDM aparatur
(PNS) melalui pembinaan karir dan penilaian sistem prestasi kerja. Sistem karir pada
umumnya melalui kenaikan pangkat, mutasi jabatan serta promosi (pengangkatan ke
jabatan lain). Lebih lanjut Moekijat (1995) mengatakan bahwa : dalam
pengembangan karir seharusnya diterima bukan sekedar promosi ke jabatan yang
lebih tinggi, tetapi sukses karir yang dmaksudkan seorang karyawan mengalami
kemajuan dalam bekerja, berupa kepuasan dalam jabatan yang dipercayakan serta
meningkatkan ketrampilan. Hal yang penting dalam pengembangan karir adalah: (1)
ada kesempatan untuk melakukan yang menyenangkan; (2) Kesempatan untuk
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mencapai sesuatu yang berharga; (3) Kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang
baru; (4) kesempatan untuk mengembangkan kecakapan kemampuan.
Pengembangan karir melalui promosi (promotion) bagi PNS merupa kan suatu
yang sangat diidamkan dam merupakan tujuan perencanaan karir. Promosi adalah
perpindahan yang memperbesar authority dan responsibility karyawan ke jabatan
yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi, sehingga kewajiban, hak, status, dan
penghasilan semakin besar (Malayu, 2000). Dengan promosi berarti ada kepercayaan
dan pengakuan mengenai kemampuan serta kecakapan pegawai untuk menduduki
jabatan yang lebih tinggi.
Menurut Flippo (1995), promosi berarti perpindahan dari suatu jabatan ke
jabatan lain yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Biasanya
perpindahan jabatan yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan gaji/ upah
lainnya.
Terkait dengan pengembangan karir PNS, model pengembangan karir yang
mendasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan
PNS dalam Jabatan Struktural. Mencakup : (1) Pendidikan : pendidikan dasar,
pendidikan umum dan perguruan tinggi; (2) Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan :
diklatpim; (3) Masa kerja; (4) Pangkat dan golongan; (5) Jabatan : adalah kedudukan
yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang hak seorang pegawai; (6) DP3
meliputi : kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama dan praktek
kepemimpinan; (7) Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai yang lebih tinggi
kepangkatannya diberi kesempatan lebih dulu untuk menduduki jabatan yang
lowong. Sedangkan pengembangan karir berdasarkan Analisa Jabatan melipurti: (1)
uraian jabatan kondisi fisik kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang dilaksanakan; (2)
Spesifikasi jabatan : pendidikan, pengalaman, kemampuan, kualifikasi emosi dan
syarat kesehatan
Competency merupakan kata benda dari competence yakni kecakapan. Competence
selain berarti kecakapan dan kemampuan juga berarti wewenang. Juga dapat diartikan
sebagai keadaan yang sesuai, memadai, atau cocok Dalam penggunaan dua kata itu
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sering rancu. Sedang competent sebagai kata sifat yang berarti cakap, mampu, dan
tangkas.
R. Palan dalam bukunya “Competency Management – A Practicioner’s Guide”,
mengungkapkan competency (kompetensi) merupakan deskripsi mengenai perilaku
sementara competence (kecakapan) sebagai deskripsi tugas atau hasil pekerjaan.
Uraian singkat berikut menjelaskan apa yang dimaksud dengan kompetensi dan
jenisnya.
Menurut Palan, kompetensi merujuk kepada karakteristik yang mendasari
perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri,
nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul
(superior performer). Dengan demikian kompetensi terdiri dari beberapa jenis
karakteristik yang berbeda yang mendorong perilaku. Fondasi karakteristik ini
terbukti dalam cara seseorang berperilaku di tempat kerja. Kompetensi adalah
mengenai orang seperti apa dan apa yang dapat mereka lakukan. Bukan apa yang
mungkin mereka lakukan
Secara general, kompetensi sendiri dapat dipahami sebagai sebuah kombinasi
antara ketrampilan (skill), atribut personal, dan pengetahuan (knowledge) yang
tercermin melalui perilaku kinerja (job behavior) yang dapat diamati, diukur dan
dievaluasi. Dalam sejumlah literatur, kompetensi sering dibedakan menjadi dua tipe,
yakni soft competency atau jenis kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan
untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun
interaksi dengan orang lain. Contoh soft competency adalah: leadership,
communication, interpersonal relation, dll. Tipe kompetensi yang kedua sering
disebut hard competency atau jenis kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan
fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Dengan kata lain, kompetensi ini berkaitan
dengan seluk beluk teknis yang berkaitan dengan pekerjaan yang ditekuni. Contoh
hard competency adalah: electrical engineering, marketing research, inancial
analysis, manpower planning, dll.
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Adapun yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah : spesifikasi atau
sesuatu yang dibakukan, memuat persyaratan minimal yang harus dimiliki seseorang
yang akan melakukan kompetensi pekerjaan tertentu agar yang bersangkutan
mempunyai kemampuan melaksanakan dengan hasil baik (Suprapto, ibid).
Sedangkan pendapat Muins (2000), bahwa standar kompetensi merupakan ukuran
atas kemampuan untuk memahami dan berkomunikasi dengan berbagai kultur dan
erat kaitannya dengan profesionalisme. Ini berarti, standar kompetensi merujuk pada
sesuatu keadaan dimana seseorang dapat dipercaya berdasarkan kemampuannya. Bagi
organisasi standar kompetensi merupakan suatu konsep keandalan dan suatu
organisasi yang diperoleh melalui dunia profesi yang dimilikinya. Dengan demikian
standar kompetensi menunjukkan kadar penguasaan suatu profesi atau bidang
tanggungjawabnya.
Lebih dalam ditegaskan oleh Prayitno (2002), bahwa standar kompetensi
mencakup 3 hal, yaitu : (1) Ketrampilan, yaitu kemampuan untuk menunjukkan tugas
pada tingkat kriteria yang dapat diterima secara terus menerus dengan kegiatan yang
paling sedikit; (2) Pengetahuan, yakni fakta dan angka dibalik aspek teknis; (3) Sikap,
yaitu kesan yang ditunjukkan kepada pelanggan dan orang lain bahwa yang
bersangkutan mampu berada dalam lingkungan kerja. Secara spesifik lebih lanjut
dijelaskan bahwa : Kualifikasi PNS dapat ditinjau dari tiga unsur, yaitu : Pertama,
Keahlian, yang dimaksud bahwa setiap PNS harus : a) Memiliki pengalaman yang
sesuai dengan tugas dan fungsinya, b) Memiliki pengetahuan yang sesuai dengan
tugas dan fungsinya, c) Memiliki wawasan yang luas, dan d) Beretika. Kedua,
Kemampuan

tehnis, yaitu PNS antara lain harus memahami tugas-tugas di

bidangnya. Ketiga, Sifat-sifat personil yang baik, antara lain harus memiliki disiplin
tinggi, jujur. Menaruh minat, terbuka, obyektif, pandai berkomunikasi, selalu siap dan
terlatih.
Menurut Maarif (2003), tentang penetapan standar kompetensi dapat
diorioentasikan pada : pengetahuan, ketrampilan, dan sikap baik yang bersifat hard
competencies maupun soft competencies. Menurut Spencer dan Spencer (dalam
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Dharma, 2002) tentang Soft/ generic competencies meliputi delapan (8) kelompok
kompetensi, yaitu: (1) Kemampuan dalam mengimplementasikan (motivasi untuk
berprestasi, perhatian terhadap, kejelasan tugas, ketelitian kualitas kerja, proaktif dan
kemampuan mencari dan menggunakan informasi; (2) Kemampuan melayani
(empati, berorientasi pada pelanggan); (3) Kemampuan memimpin (kemampuan
mempengaruhi kesadaran berorganisasi, kemampuan membangun hubungan); (4)
Kemampuan mengelola (kemampuan mengembangkan orang lain); (5) Kemampuan
mengarahkan (kemampuan kerjasama kelompok); (6) Kemampuan memimpin
kelompok; (7) Kemampuan berpikir (berpikir analitis, berpikir konseptual,keahlian
tehnis/profesional dan manjerial); (8) Kemampuan bersikap dewasa (kemampuan
mengendalikan diri, fleksibelitas, komitmen terhadap organisasi).
Badan Kepegawaian Negara (2004), juga telah menyusun standar kompetensi
jabatan struktural untuk PNS, yang dibedakan : (1) Kompetensi dasar (threshold
competency) adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat struktural
eselon II, III, dan IV, yang meliputi 5 komponen; (2) Kompetensi bidang
(differentiating competency) adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat
struktural sesuai dengan bidang pekerjaannya yang terdiri dari 33 komponen.
Selain itu, Dharma, juga merangkum pendapat beberapa ahli, tentang Komponen
Kompetensi, menurutnya terdapat lima karakteristik komponen kompetensi, yaitu :
(1) Motives, adalah sesuatu dimana, seseorang secara konsisten berpikir sehingga, ia
melakukan tindakan; (2) Traits, adalah watak, yang membuat orang

untuk

berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara-cara tertentu;
(3) Self Concept, adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang; (4) Knowledge,
adalah informasi yang dimiliki sesorang, untuk bidang tertentu; (5) Skill, adalah
kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun
mental.
Sedangkan menurut Prayitno (loc.cit) komponen-komponen kompetensi
profesional, dibagi menjadi empat kelompok, yaitu : (1) Kemampuan spesialis,
meliputi kemampuan ketrampilan dan pengetahuan, menggunakan perkakas dan
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peralatan dengan sempurna, serta mengorganisasikan dan menangani masalah; (2)
Kemampuan Metodik, meliputi kemampuan mengumpulkan dan menganalisis
informasi, mengevalusi, orientasi tujuan kerja , bekerja secara sistematik; (3)
Kemampuan Sosial, meliputi kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja kelompok
dan bekerjasama; (4) Kemampuan Individu, meliputi kemampuan untuk inisiatif,
dipercaya, motivasi dan kreatif.
kompetensi PNS diperlukan sistem pembinaan yang mampu memberikan
kesinambungan terjaminnya hak dan kewajiban PNS dengan misi tiap organisasi
pemerintah. Demikian juga untuk memotivasi kinerja PNS perlu disusun pola karir
dan pengembangan karir yang memungkinkan potensi PNS dikembangkan secara
optimal.
Pengembangan SDM aparatur (PNS) berbasis kompetensi, sangat diperlukan
guna mewujudkan pemerintahan yang profesional. Kompetensi jabatan SDM
aparatur (PNS), secara umum berarti kemampuan dan karakteristik yang dimiliki
seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, yang
diperlukan

dalam

pelaksanaan tugas

jabatannya

(Mustopadidjaja, 2002).

Kompentensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas atau
mengambil keputusan sesuai dengan perannnya dalam organisasi yang relevan
dengan keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Disinilah kompetensi
menjadi satu karakteristik yang mendasari individu atau seseorang mencapai kinerja
tinggi dalam pekerjaannya. Karakteristik itu muncul dalam bentuk pengetahuan
(knowledge), keterampilan (skill), dan perilaku (attitude) untuk menciptakan
aparatur yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam melayani masyarakat
yang selalu bertindak hemat, efisien, rasional, transparan, dan akuntabel. Kompetensi
yang dimiliki PNS secara individual harus mampu mendukung pelaksanaan strategi
organisasi dan mampu mendukung setiap perubahan yang dilakukan manajemen.
Model kompetensi yang dikaitkan dengan strategi manajemen sumber daya
manusia dimulai pada saat rekruitmen, seleksi, penempatan sampai dengan
pengembangan karier pegawai sehingga pengembangan kompentensi pegawai tidak
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merupakan aktifitas yang “instant”. Model kompetensi (Mitrani, 1992)

ini

merupakan keterkaitan yang komprehensif dalam pengembangan SDM aparatur
(PNS).
Berangkat dari gambaran di atas, maka strategi peningkatan kompetensi
aparatur seyogyanya tidak dilihat secara parsial tetapi holistik. Keseluruhan unsur ini
perlu dimanage melalui pembuatan sistemnya, penerapan sistem tersebut secara
konsisten, dan penyempurnaan yang terus-menerus terhadap sistem yang ada, guna
menghasilkan SDM aparatur yang profesional. Strategi itu meliputi :
Pertama,

Strategi

Compentency-Based

Human

Recources

Management

(CBHRM)
Competency – Based HR Management (CBHRM), atau manajemen
pengelolaan SDM berbasis kompetensi, merupakan salah satu strategi atau
pendekatan

baru

dalam

memetakan

kinerja

SDM

yang

mengarah

pada

profesionalisme dengan mendasarkan pada kompetensi. Tahap pertama yang mesti
dilakukan ketika suatu perusahaan hendak membangun competency-based HR
management adalah menyusun direktori kompetensi serta profil kompetensi per
posisi. Dalam proses ini, dirancanglah daftar jenis kompetensi – baik berupa soft dan
hard competency – yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut; lengkap dengan
definisi kompetensi yang rinci, serta juga indikator perilaku dan levelisasi
(penjenjangan level) untuk setiap jenis kompetensi. Dalam tahap ini pula disusun
semacam kebutuhan kompetensi per posisi, atau semacam daftar kompetensi apa
yang dipersyaratkan untuk satu posisi tertentu, berikut dengan level minimumnya.
Tahap berikutnya merupakan tahap yang paling kritikal, yakni tahap asesmen/
penilaian kompetensi untuk setiap individu karyawan dalam perusahaan/ organisasi
itu. Tahap ini wajib dilakukan, sebab setelah kita memiliki direktori kompetensi
beserta dengan kebutuhan kompetensi per posisi, maka kita perlu mengetahui dimana
level kompetensi para karyawan kita–dan dari sini juga kita bisa memahami gap
antara level kompetensi yang dipersyaratkan dengan level yang dimiliki oleh
karyawan saat ini.

62

Terdapat beragam metode untuk mengevaluasi level kompetensi, dari mulai
yang bersifat sederhana dan praktis hingga yang kompleks. Metode yang praktis
adalah meminta atasan, rekan kerja dan mungkin juga bawahan untuk menilai level
kompetensi

karyawan

tertentu,

dengan

menggunakan

semacam

kuesioner

kompetensi. Kuesioner ini didesain dengan mengacu pada direktori kompetensi serta
indikator perilaku per kompetensi yang telah disusun pada fase sebelumnya.
Tahap berikut dari penerapan CBHRM adalah memanfaatkan hasil level
asesmen kompetensi yang telah dilakukan untuk diaplikasikan pada setiap fungsi
manajemen SDM, mulai dari fungsi rekrutmen, manajemen karir, pelatihan, hingga
sistem remunerasi
Kedua, Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PPBK)
Pelatihan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian
tertentu, serta sikap agar pegawai semakin terampil dan mampu melaksanakan
tanggung jawabnya dengan baik. Biasanya pelatihan merujuk pada pengembangan
ketrampilan bekerja (vacational) yang dapat digunakan dengan segera. Programprogram pelatihan dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi
yang dimiliki pekerja dan kompetensi yang diharapkan dimiliki pekerja
Pelatihan berbasis kompetensi sangat diperlukan dalam pengembangan SDM
aparatur (PNS), karena secara tradisi atau konvensional hanya menghasilkan peserta
pelatihan memiliki “pengetahuan mengenai apa”. Sementara pelatihan yang berbasis
kompetensi memungkinkan peserta setelah selesai, tidak sekedar mengerti, akan
tetapi “dapat melakukan sesuatu” yang harus dikerjakan.
Melalui pelatihan berbasis kompetensi , pegawai akan terbantu di dalam
mengerjakan pekerjaan yang ada, dapat meningkatkan tanggung jawab dan
mengembangkan karir. Salah satu upaya strategis yang perlu dilakukan adalah
menciptakan sebuah

“proses belajar” yang berlanjut melalui pelatihan dan

pengembangan. Dalam Paradigma Pendidikan (Proses pembelajaran) versi UNESCO
(dalam Mangkuprawira, 2007) yang terbaru menekankan bahwa sasaran pendidikan
diarahkan pada : ( 1) learning to know; (2) learning to do; (3) learning to be; (4)
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learning to live together. Sedangkan tujuan atau maksud utama dari program-program
pelatihan yang berbasis kompetensi meliputi: (1)

Memperbaiki kinerja; (2)

Meningkatkan ketrampilan; (3) Menghindari keusangan manjerial; (4) Menyolusikan
masalah; (5) Orientasi karyawan baru; (6) Penyiapan Promosi; (7) memberikan
kepuasan untuk kebutuhan pengembangan personal. (Carell, M,R 1995)
Ketiga, Strategi Assesment Center
Fungsi esensial manajemen sumberdaya manusia adalah memastikan suatu
organisasi mencapai tujuan strategis dengan memiliki SDM yang dapat diandalkan
untuk memenuhi kebutuhan organisasi secara profesional, kompeten, dan
menghasilkan kinerja yang efektif hingga superior pada jabatan dan peranan masingmasing serta berkontribusi secara optimal dalam memajukan organisasi. Peluang
untuk mencapai akan terbuka lebar apabila suatu organisasi mengadopsi proses
“assesment center” sebagai strategi MSDM . Proses ini dapat menjadi bagian integral
dari program perencanaan dan pengembangan (termasuk promosi pegawai). Tujuan
umumnya adalah agar oraganisasi mempunyai orang-orang yang siap menjalankan
pekerjannya hingga level kompetensi tertinggi, dengan kata lain tujuan dari tujuan
assesment center adalah terciptanya kesesuaian antara apa yang dibutuhkan dan dapat
ditawarkan organisasi dengan apa yang dibutuhkan dan ditawarkan karyawannya.
Saat ini metode assessment center memang marak digunakan oleh berbagai
organisasi. Assessment Center merupakan evaluasi perilaku dengan menggunakan
suatu standar tertentu berdasarkan beberapa tools dan beberapa masukan. Metode ini
menggunakan berbagai teknik assessment (multiple assessment) seperti tes,
wawancara, kuesioner, maupun simulasi. Teknik assessment tersebut disusun atau
dipilih guna menampilkan perilaku yang telah ditentukan dalam setiap job/role yang
akan diukur.
Metode assessment center dapat dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan organisasi
dalam

melakukan

proses

evaluasi

untuk

keperluan

rekrutmen,

seleksi,

pengembangan, promosi, hingga mempersiapkan jalur suksesi. Istilah Assesment
Center, digunakan untuk menyebut sebuah proses, prosedur atau metode pendekatan
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untuk menilai dan mengukur kompetensi orang. Secara praktis, assesment center
dapat dipaham i sebagai proses penilaian (evaluation) atau rating yang canggih dan
didesain

secara

khusus untuk meminimalkan

kemungkinan timbulnya bias,

sehingga peserta dalam proses ini mendapatkan kesempatan yang sama dalam
mengungkapkan potensi dan kompetensinya. (Prihadi, 2004)
Tujuan umum dari asssesment center adalah agar organisasi mempunyai
orang-orang yang siap menjalankan pekerjaannya hingga level kompetensi tertinggi,
dengan kata lain tujuan dari tujuan assesment center adalah terciptanya kesesuaian
antara apa yang dibutuhkan dan dapat ditawarkan organisasi dengan apa yang
dibutuhkan dan ditawarkan karyawannya
Terkait dengan salah satu komponen sistem kepegawaian yaitu manajemen
PNS berbasis kompetensi. Dalam UU No. 43/1999 khususnya pasal 12 ayat (1) dan
ayat (2) mengamanahkan manajemen kepegawaian yang berbasis profesionalisme.
Disatu sisi dalam undang-undang tersebut juga mengamanahkan pengangkatan dalam
jabatan berdasar sistem karier (senioritas), selain berdasarkan kompetensi. Hal ini
tentunya akan berpengaruh pada pengembangan karier PNS. Untuk dapat mencapai
amanah dari UU 43 tahun 1999 tersebut yaitu pegawai yang professional, perlu
ukuran yang jelas dalam mengukur prestasi kerja untuk itu instrumen/perangkat yang
harus disiapkan adalah : – Klasifikasi jabatan – Standar kompetensi jabatan –
Perbaikan sistem Remunerasi PNS yang memenuhi syarat eksternal dan internal
equity – Perbaikan sistem penilaian kinerja
Pasal 17 UU No 43 Tahun 1999, Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan
dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi
kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu. Hal itu tentunya masih
sulit untuk dilakukan, mengingat standar kompetensi bagi pegawai belum disusun,
yang ada baru pedoman penyusunan standar kompetensi bagi pejabat structural yang
dikeluarkan oleh BKN yang itu harus ditindaklanjuti oleh seluruh instansi agar setiap
instansi mempunyai standar kompetensi masing-masing. Dalam prakteknya
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pengangkatan pejabat struktural selama ini belum melihat kompetensi yang benarbenar dibutuhkan oleh jabatan tersebut.
Pada Pasal 20 UU No. 43 tahun 1999 Untuk menjamin obyektivitas dalam
mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan
penilaian prestasi kerja. Terkait dengan penilaian prestasi kerja yang selama ini
menggunakan DP3 sebagai dasar penilaian kinerja seorang PNS belum ada standar
dan indicator yang jelas. DP3 yang ada sekarang ini belum mampu mengukur secara
tepat tingkat keberhasilan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai.
Selain itu, unsur-unsur yang dinilai lebih banyak menilai aspek

personalitas

attributes dan mengabaikan faktor penting lainnya yaitu pengetahuan (knowledge)
dan ketrampilan (skill). Berbagai kebijakan lain , seperti : a) Peraturan Pemerintah
Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS, b) lampiran
Perauran Pwemerintah Nomor 13 tahub 2002 Tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 100 tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan
strukrural, c) Keputusan Kepala BKN Nomor 64A tahun 2003 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS.

2.1.10. Penelitian Sebelumnya
MenurutFaizan Mohsan, Muhammad Musarrat Nawaz and M. Sarfraz Khan dalam
Hailey College of Commerce, University of the Punjab, Pakistan.June, 2012, ditemukan
bahwa pentingnya rotasi pekerjaan sebagai metode pelatihan dan untuk mengetahui
dampaknya terhadap motivasi karyawan, komitmen dan keterlibatan dalam kerja. Pada
penelitian ini menggambarkan dampak yang lemah dan bernilai positif dari rotasi pekerjaan
terhadap komitmen dan keterlibatan kerja dari karyawan, serta dampak negatif dari rotasi
pekerjaan terhadap motivasi kerja karyawan. Penelitian sebelumnya tentang masalah ini juga
memberikan bukti dampak positif dari rotasi pekerjaan pada komitmen karyawan dan
loyalitas dengan organisasi (Zigarelli, 2004; Leat, 2007;. Ho et al, 2009), temuan yang sama
diperlukan untuk variabel keterlibatan kerja (Pruden, 1973; London, 1983; dekat, 1985). Tapi
hubungan dengan motivasi karyawan tidak sesuai dengan literatur yang tersedia (Adomi
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2006) namun beberapa peneliti menyarankan konsekuensi lain dari rotasi terhadap pekerjaan
seperti Eriksson dan Ortega (2006) yang menyatakan bahwa rotasi pekerjaan sering
digunakan dalam organisasi, rendahnyakesempatan promosi tapi hasil pelatihan akhir dari
perencanaan promosi dan harapan karyawan yang tidak puas terkait rotasi, sehingga
menjadikan tidak termotivasi. Selain itu, Yinhua (1994) juga menyatakan bahwa kegiatan
rotasi mungkin memiliki pengaruh negatif pada organisasi

khususnya karyawan karena

orang yang bekerja pada tugas yang diberikan tidak ingin menyerahkan kepada orang lain
karena ketakutan kehilangan pekerjaannya dan ada juga yang terlihat penurunan kualitas
output dan produktivitas kerja karyawan yang di rotasi, sehingga memiliki beberapa
konsekuensi yang harus dihadapinya.

Menurut KurtulusKaymaza (2010) dalam “The Effects of Job Rotation
Practices on Motivation: A Research on Managers in the Automotive Organizations”,
mengatakan bahwa Hasil penelitian mendukung teori dimana praktek rotasi pekerjaan
memiliki

efek positif motivasi. Sifat bosan yang menurun, pengetahuan yang

meningkat , keterampilan dan kompetensi dan pengembangan hubungan sosial dalam
praktek rotasi pekerjaan yang ditentukan memiliki efek positif pada motivasi.
Dari aspek ini, kita dapat dengan mudah menyatakan bahwa menurunnya sifat bosan
terhadap rotasi pekerjaan dan berpindah dari satu departemen ke departemen sebagai
penyebab meningkatnya moral dan motivasi. Hal ini juga merupakan hasil dari
melakukan tugas yang berbeda dan memberikan kontribusi pada proses. Pelaksanaan
rotasi pekerjaan dengan cara lain dapat

meningkatkan kompetensi pribadi.

Mengambil tanggung jawab lebih dari satu unit teknis, seperti pengetahuan
manajerial dan keterampilan. Meningkatkan latar belakang pribadi agar sukses ketika
melakukan pekerjaan memotivasi manusia dan juga mendorong terus-menerus
perbaikan. Pengetahuan dan keterampilan yang cukup akan membuat lebih mudah
untuk memecahkan rmasalah rutin dalam pekerjaan tertentu, pengembangan metode
yang biasa dalam melakukan pekerjaan

yang membuat

manajer menjadi lebih

produktif dan termotivasi dengan kondisi kerja yang berbeda.Terakhir, interaksi
sosial yang mencerminkan perspektif manusia adalah yang paling penting. Seperti
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terbukti di Hawthorne Penelitian, manusia adalah kehadiran sosial dalam organisasi.
Jadi tanpa komunikasi sosial, manusia tidak bisadianggap produktif. Selama proses
sosialisasi, teknik rotasi pekerjaan mengambil peran penting dan mendorong interaksi
sosial antar departemen. Dari perspektif ini, perusahaan yang termasuk dalam
penelitian berhasil menekankan keuntungan sosial fungsi dari teknik rotasi pekerjaan.
Oleh karena itu sosialisasi pengembangan baik formal dan berdialog secara informal
dapat

memotivasi karyawan dalam

pekerjaan sehari- hari. Jika hal ini dinilai

menurut nilai-nilai budaya, dapat dikatakan bahwa kolektivitas budaya Turki
memberikan efek mendalam pada perilaku manusia dalam organisasi.
Sedangkan menurut Metin M. Cosgel University of Connecticut dalm “On
Job Rotation Metin M. Cosgel University of ConnecticutMetin M. Cosgel University
of Connecticut”, Sebuah prinsip dasar ekonomi dengan yang Adam Smith mulai
dalam “ TheWealth of Nations” adalah terkait pembagian kerja. Beberapa
perusahaan, bagaimanapun juga , telah mempraktekkan rotasi pekerjaan, yang mana
memberikan setiap pekerja tidak satu

kerjaan

dan tugas tertentu tetapi untuk

beberapa tugas di antaranya ia berotasi dengan frekuensi yang berbeda. Kami
meneliti praktek rotasi spesialisasi,pekerjaan sebagai alternatif yang serius ,dengan
tiga tujuan. Yang pertama,saat ini adalah pertimbangan dan sejarah contoh rotasi
pekerjaan, selain yang di perusahaan-perusahaan Jepang, untukmemeriksa berbagai
konteks di mana rotasi pekerjaan telah ditetapkan dan dilaksanakan . Kedua,kami
mengembangkan model sederhana dari organisasi kerja dalam rangka untuk
memeriksa biaya dan manfaat rotasi pekerjaan dan untuk mengidentifikasi faktorfaktor kerja yang membuat organisasi lebih disukai. Memperluas model dengan
bukti yang ada, kritis dalam memeriksa penjelasan sebelum rotasi pekerjaan dan
mengidentifikasi beberapa hal lainnya, sebelumnya diketahui, manfaat seperti
kemungkinan berkurang dari kelalaian karenatekanan teman sebaya. Sebagai tujuan
ketiga, kami mengevaluasi manfaat dari rotasi pekerjaan yang berhubungan dengan
bentuk organisasi perusahaan, terutama skema remunerasi dan partisipasi pekerja
dalam pengambilan keputusan.
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Menurut Md. Rifayat Islam1* Md. Tauhid Rasul2 G. M. Wali Ullah3 (2012)
dalam “ Analysis of the Factors that Affect Job Satisfaction: A Case Study on
Private Companies Employees of Bangladesh”
Kepuasan kerja merupakan aspek yang sangat penting bagi kesuksesan organisasi.
Sebuah organisasi yangsukses adalah salah satunya pekerja puas dengan
pekerjaannya. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui faktor-faktor utama kepuasan
kerja dan apakah memiliki dampak pada kepuasan kerja karyawan perusahaan swasta.
Pertama faktor tanggung jawab pada kepuasan kerja yang diidentifikasi melalui
tinjauan literatur dari berbagai artikel yang berkaitan dengan kepuasan kerja. Sebuah
diskusi kelompok yang berfokus antara karyawan dan penelitian juga dilakukan
eksplorasi.Sembilan Faktor ditemukan. Kemudian untuk menganalisis pengaruh
sembilan faktor ini, penelitian kuantitatif dilakukan.Karyawan dipilih melalui
convenience sampling. Setelah melakukan survei hal utama dilakukan adalah
melakukan pretest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat dari sembilan faktor
(Fasilitas Koordinasi dan Cuti, Reward & Peluang masa depan, Visi Perusahaan,
Proses Kerja,

Kesehatan & Asuransi Kebijakan) memiliki pengaruh

yang

signifikanpada kepuasan kerja. Studi ini menyimpulkan bahwa organisasi yang
efektif akan memastikan bahwa adasemangat kerjasama bersama antara karyawan
yang ter koordinasi dan rasa komitmen terhadap kepuasan dalam lingkup
pengaruhnya.
Sedangkan menurut Andrei B. Ankudinov1, Oleg V. Lebedev1 & Andrei A.
Sachenkov1 dalam “ Empirical Analysis of Job Satisfaction Determinants in Russia”
Asian Social Science; Vol. 11, No. 4; 2015 ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025
Penelitian penentu kepuasan kerja adalah mempunyai relevansi praktis yang tinggi
karena bertindak sebagai indikator kelompok-kelompok tertentu untuk berinvestasi
dalam pengembangan kompetensi profesional dan keterampilan. Makalah ini
menyajikan hasil analisis empiris faktor penentu kepuasan kerja, serta kekhawatiran
atas kemungkinan kehilangan pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan data
panel yang mewakili penduduk yang bekerja di Rusia. Hasil utama yang diperoleh
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membawa kita kepada kesimpulan berikut. Fungsi Pekerjaan serta insentif keuangan
memiliki pengaruh yang kuat pada kepuasan kerja dan kepuasan berprospek untuk
kemajuan profesional, responden mewakili semua profesi . Umumnya Ulasannya
sama yakni prihatin dengan kemungkinan kehilangan pekerjaan. Usia dan lamanya
kerja responden yang nonlinearly terkait dengan indikator kepuasan sementara
perbedaan gender tidak signifikan. Warga kota-kota besar yang lebih sering ,merasa
puas dengan pekerjaan mereka dan kemajuan yang profesional; Namun, mereka jauh
kurang peduli karena kehilangan pekerjaan. Mereka dipekerjakan oleh perusahaan
dan instansi lebih sering mengungkapkan kepuasan pada perusahaan milik negara
dengan posisi mereka saat ini. Analisis juga mengungkapkan penurunan yang berbeda
dalam tingkat kepuasan kerja dan di kepuasan dengan peluang kemajuan profesional
di tahun-tahun krisis 2009 dan 2010. Hasil yang diperoleh umumnya sejalan dengan
studi empiris sebelumnya kepuasan kerja dan tingkat persepsi keamanan ekonomi
karyawan. Secara khusus, efek dominan insentif ekonomi terhadap kepuasan kerja
dan kepuasan dengan kemajuan prospek

yang profesional, secara empiris

dikonfirmasi dalam penelitian ini, konsisten denganhasil penelitian sebelumnya,
terutama, bahwa Hakim et al. (2010) di mana berdasarkan meta-analisis penulis
menunjukkan adanya hubungan antara tingkat kepuasan kerja dan tingkat
upah.Menurut studi berdasarkan program International pemantauan data sosial Rusia
adalah di bawah daftar negara-negara Eropa dengan tingkat kepuasan kerja yang
tinggi. Di antara faktor negatif yang mempengaruhi kepuasan pekerjaan

di

Rusiayakni tingkat upah yang rendah (Temnitski & Bessokirnaya, 1999; Desai &
Olson, 2000;Linz, 2003).Penelitian sebelumnya juga telah menunjukkan bahwa
karakteristik pekerjaan konten seperti dari proses kerja dan kondisi kerja merupakan
salah satu faktor yang paling kuat dari kepuasan kerja (Monusova, 2008; Yang,
2009;. Khalid et al,2011) yang juga sejalan dengan hasil penelitian ini.
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2.2.

Kerangka Pemikiran
Secara teoritis ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja SDM,

antara lain motivasi, disiplin, kemampuan, pelatihan, ketrampilan, jaminan sosial,
kompensasi, lingkungan kerja, sarana produksi, teknologi dan kesempatan berprestasi

(Sedarmayanti, 2001 ). Diantara beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut,
maka penelitian ini terfokus pada variabel yang diteliti adalah Rotasi pegawai, motivasi
kerja, kompetensi, dan kepuasan pegawai.

Rotasi

pekerjaan yang dilakukan diharapkan meliputi proses pelatihan

silang dari karyawan itu sendiri, dimana dalam proses perpindahan dari satu
pekerjaan ke pekerjaan lainnya mampu memberikan hal positif baik untuk
pegawai itu sendiri ataupun institusi/organisasi. Pada saat pegawai dirotasi,
diharapkan pula pegawai dapat mempelajari pekerjaan tersebut didalam ruang
lingkup institusi/organisasi yang sama baik ketrampilan maupun pemahaman guna
meningkatkan

produktivitas

intitusi/organisas yang menjadi tempat menaungi

mereka. Robbins (2006) menjelaskan bahwa kekuatan dari rotasi pekerjaan adalah
mampu mengurangi kebosanan dan meningkatkan motivasi melalui penganeka
ragaman kegiatan karyawan. Sundin (2001) menambahkan bahwa alasan lain
dilakukannya rotasi pekerjaan adalah bahwa tugas atau pekerjaan bersifat
monoton yang dilaksanakan terus menerus dapat mengakibatkan kebosanan dan
penurunan hasil kerja dari pegawai.
Gibson (1998), Kompetensi, baik kompetensi fisik maupun kompetensi
intelektual bagi

seseorang

adalah

merupakan

modal

dasar dalam

setiap

melaksanakan suatu pekerjaan apapun bentuk dan lingkup pekerjaannya. Karyawan
akan lebih kreatif untuk bekerja secara efisien dan efektif dalam mencapai hasil
kerja yang optimal, yang
ditetapkan

atau

pada akhirnya dapat mencapa

dengan kata lain

bahwa

kompetensi

tujuan

yang

telah

sangat

mendukung

tercapainya kinerja karyawan yang tinggi. Semakin tinggi kompetensi karyawan /
pegawai maka akan semakin tinggi pula kinerjanya.
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Gouzali Saydan (200), menerangkan bahwa Motivasi adalah sebagai suatu
pemberian dorongan atau rangsangan

kepada seseorang

sehingga dia

bekerja

dengan sukarela atau tanpa dipaksa. Kemampuan dan efektifitas manajer pada
organisasi

dalam

memotivasi

bawahannya

untuk

bekerja

sesuai

dengan

keinginan

perusahaan akan menentukan tujuan yang akan dicapai organisasi.

Karyawan yang bermotivasi tinggi akan merasa senang dan mendapat kepuasan
dalam pekerjaannya, sedangkan yang bermotivasi rendah akan malas dan selalu
menghindari pekerjaan dengan berbagai alasan yang dikemukakan
Wexley dan Yukl mengartikan kepuasan kerja sebagai “the way an employee

feels about his or her job”. Artinya bahwa kepuasan kerja adalah cara pegawai
merasakan dirinya atau pekerjaannya. Kepuasan kerja adalah perasaan yang
menyokong atau tidak menyokong dalam diri pegawai yang berhubungan dengan
pekerjaan maupun kondisi diri. Perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan
melibatkan berbagai aspek, seperti upaya, kesempatan pengembangan karier,
hubungan dengan pegawai lain, penempatan kerja, dan struktur organisasi. Sementara
itu, perasaan yang berhubungan dengan dirinya, antara lain berupa umur, kondisi
kesehatan, kemampuan, dan pendidikan.
Dari beberapa masalah yang dihadapi serta didukung oleh kajian teoritis dan
dari beberapa artikel dan penelitian terdahulu, maka disusunlah kerangka pemikiran
bahwa Kepuasan pegawai (Z) dipengaruhi oleh variabel Motivasi (Y) , Rotasi (X1)
dan Kompetensi (X2). Maka kerangka pemikirannya adalah
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Berdasarkan uraian diata dan melihat hubungan maupun keterkaitan dari variable yang diteliti, maka kerangka pemikiran
yang jadikan dasar dalam melaksanakan penelitian adalah :

Rotasi
Variabel Penelitiannya mencakup :
1. Tambahan kemampuan pegawai.
2. Tambahan pengetahuan Pegawai
Kaymaz (2010)
3. Mengatasi tingkat kejenuhan
pegawai
Ortega (2001) dan Mangiapane (1998)
Kaymaz (2010)

Kompetensi
Variabel Penelitiannya mencakup :
1. Pengetahuan
2. Ketrampilan.
3. Konsep diri dan nilai
4. Karakteristik pribadi
5. Motif
(Ortega (2001) dan Mangiapane
(1998)

Motivasi
Variabel Penelitiannya mencakup :
1. Prestasi
2. Pengakuan
3. Pekerjaan itu sendiri
4. Tanggung jawab
5. Kemajuan
Rosenthal (1998)
6. Kemungkinan berkembang.
Worsfold (1999)
Herzberg Frederico
( Hasibuan,2010)

Kepuasan
Gomes (1995)
Variabel Penelitiannya mencakup
:
1. Pekerjaan itu sendiri
2. Gaji/kompensasi
3. Kenaikan jabatan/promosi
4. Pengawasan
5. Rekan kerja

Gambar 2.11 Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

(Robbin & Judge.2008)
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2.3. Hipotesis Penelitian
2.3.1. Hubungan antara rotasi Pekerjaan dan kompetensi
Dalam pelaksanaan rotasi pekerjaan diharapkan memeiliki keterkaitan dengan
kompetensi yang dimiliki pegawai sehingga kompetensi yang dimiliki dapat
dikembangkan, bukan malah sebaliknya dalam melakukan rotasi tidak sesuai dengan
kompetensi yang dapat mempengaruhi perkembangan kompetensi pegawai itu
sendiri. Hal ini bisa membuat kompetensi yang dimiliki pegawai akan tenggelam dan
tidak dapat bermanfaat untuk organisasi itu sendiri. Sejatinya rotasi memiliki
hubungan dengan kompetensi serta memiliki dampak yang baik untuk perkembangan
pengetahuan, kemampuan dan kompetensi sehingga memberikan kesempatan yang
baik dalam bekerja.
Dengan demikian bahwa rotasi merupakan proses pengembangan yang baik
untuk kompetensi dan lain sebagainya. , dimana hal ini diperkuat oleh (Kaymaz,
2010) mengungkapkan bahwa : “ In comparison with other learning methods,
training by rotation allows for better development of knowledge, skills and
competencies, and provide opportunities to be applied at work.”Dengan demikian
dapat diketahui bahwa rotasi pekerjaan memiliki hubungan terhadap kompetensi.Hal
tersebut diharapkan untuk mendapatkan perhatian kepada para atasan/pimpinan
dalam melakukan rotasi pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi para pegawai.
Sehingga proses rotasi memiliki manfaat secara posistif khususnya untuk
organisasi/institusi itu sendiri.
Dari uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :
H1 : Rotasi Pekerjaan berpengaruh positif terhadap kompetensi pegawai

2.3.2. Hubungan rotasi pekerjaan dan motivasi kerja
Proses rotasi merupakan bagian dari sumber daya manusia yang bisa diterima
sebagai metode yang efektif untuk mengembangkan kemampuan dan motivasi. Selain
itu pada proses rotasi pekerjaan merupakan fungsi yang fleksibel dan merupakan
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teknik yang penting karena dalam jangka waktu tertentu para pegawai dapat
memberikan nilai lain terhadap organisasi/perusahaan. Hal ini sejalan dan diperkuat
oleh (Kaymas,2010) dimana beliau mengungkapkan bahwa berbicara mengenai rotasi
pegawai yang dalam kajian sumber daya manusia merupakan metode yang efektif
dalam mengembangkan kemampuan dan peningkatan motivasi.
Selain itu, proses rotasi juga merupakan hal yang positif dalam proses
motivasi pegawai. Dimana hal ini diperkuat juga oleh (Kaymas, 2010) dimana dari
hasil penelitiannya mengungkapkan “ The research results support the theory that job
rotation practices have a positive effect on motivation.” Perputaran pegawai atau
proses rotasi pegawai khususnya pada proses yang berfoluskan pada fungsi dan
ketersesuaian dengan kebutuhan dan proses penempatan dari proses rotasi akan
memberikan hal yang positif untuk organisasi/institusi itu sendirinya. Karena proses
rotasi juga dapat memberikan salah satu alternative dalam memberikan pelatihan
terhadap bidang atau ruang lingkup pekerjaan yang ada dan merupakan salah satu
teknikyang terpenting untuk dapat diterapkan.
Rotasi pekerjaan pada praktiknya merupakan efek yang positif terhadap
motivasi organisasi/institusi itu sendiri.Sudah tentunya memiliki hal yang positif
untuk kemajuan organisasi. Sejalan dengan (Robbins,2008) yang mengungkapkan
bahwa “ rotasi dapat meningkatkan motivasi bagi pegawai/karyawan.” Pada proses
rotasi pekerjaan dapat melihat juga bagaimana motivasi karyawan itu sendiri, apakah
jika rotasi akan dapat meningkatkan motivasi mereka dalam bekerja atau tidak. Jika
jawabannya “ya” berarti proses rotasi dapat dikatakn berhasil. Hal ini senada dengan
Praningrum (2002) dalam (Mansur,2009) yang menunjukkan bahwa proses rotasi
pekerjaan yang dilakukan dalam suatu organisasi berperan positif dan signifikan
dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai. Oleh karena itu pada proses rotasi itu
dapat meningkatkan motivasi, dengan demikian diharapkan rotasi dapat menstimulan
hal positif dari pegawai untuk memberikan hal yang terbaik yang ada dalam diri
mereka masing-masing.
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Dari uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :
H2 : Rotasi pekerjaan berpengaruh positif terhadap motivasi kerja

2.3.3. Kompetensi Pegawai dan Motivasi
Keberadaan pegawai/karyawan tentunya menjadi penggerak organisasi baik
untuk menjalankan fungsinya maupun kewajibannya.Hal ini mendasari bahwa
kehadiran pegawai/karyawan ditengah – tengah organisasi menjadi bagian yang
penting adanya untuk mendorong pelaksanaan pekerjaan pegawai itu sendiri. Hal ini
diperkuat oleh penelitian dalam industry jasa yang dilakukan oleh Peccei dan
Rosenthal (1998) pada (Worsfold,1999) dalam (Listio,2010) memperoleh suatu
kesimpulan bahwa hubungan

kasualitas

yang kuat antar

motivasi untuk

memberikan pelayanan dengan variabel pengetahuan dan kompetensi.
Dari hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi memberikan pengaruh
atau keterkaitannya dalam motivasi pegawai.Dengan demikian diharapkan bahwa
kompetensi yang baik yang dimiliki pegawai baik kompetensi pendidikan maupun
lainnya dapat memberikan motivasi yang baik guna memberikan kontribusi yang
positif untuk keberlangsungan dan perkembangan sebuah organisasi dimana mereka
berada.
Dari uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :
H3 : Kompetensi pegawai berpengaruh positif terhadap motivasi kerja

2.3.4. Motivasi dan Kepuasan Pegawai
Pegawai

yang

memiliki motivasi yang baik, diharapkan juga dapat

membawa roda organisasi menjadi lebih baik lagi. Namun jika motivasi pegawai
kurang, bukan hal yang mustahil bahwa roda organisasi dapat mengalami
kemunduran. Dengan kata lain hal ini juga berhubungan dengan kepuasan pegawai
itu sendiri. Secara logikanya jika pegawai itu puas memiliki motivasi yang baik
dalam bekerja. Hal ini sejalan dengan Goes (1995) dalam

Kartika dan Kaihatu

(2010) yang mengungkapkan bahwa motivasi memberi dampak yang signifikan
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terhadap kepuasan kerja. Dimana pada kepuasan dan motivasi pegawai yang tinggi
memiliki nialai yang positif baik untuk organisasi/institusi itu sendiri maupun untuk
pegawai.Ini adalah kondisi yang ideal baik dari segi institusi/organisasi maupun
pegawai itu sendiri.
Selain itu jika kepuasan pegawai rendah dan motivasi pegawai tinggi maka
hal ini menunjukkan nilai yang positif bagi organisasi namun tidak untuk
pegawai.Lain lagi jika motivasi yang rendah dan kepuasan rendah dapat
mengakibatkan hal yang tidak baik bagi organisasi/institusi itu sendiri.Dengan
demikian motivasi merupakan bagian dari kepuasan pegawai yang dapat memberikan
kesan positif bag i perkembangan dan kemajuan sebuah organisasi.Oleh karena itu,
hal ini sejatinya menjadi perhatian dalam mengembangkan roda organisasi yang
mengharapkan bahwa organisasi/institusi yang dipimpin semakin baik dan terus
berkembang kearah yang positif sesuai dengan visi dan misi itu sendiri.
Dari uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :
H4 : Motivasi pegawai berpengaruh positif terhadap Kepuasan Pegawai.

