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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pertumbuhan dunia usaha di Indonesia mengalami perkembangan pesat 

dewasa ini. Seiring pertumbuhan dunia usaha yang semakin maju tentunya 

memerlukan suatu pengelolaan yang baik agar usaha yang dijalankan dapat 

bertahan dan berkembang, apa yang dikelola bukan hanya meliputi hal – hal yang 

bersifat material tetapi juga yang bersifat non-material seperti manusia yang ada 

di dalam perusahaan tersebut. Sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan 

merupakan suatu aset yang tidak ternilai besarnya (Warno 2011), karena manusia 

adalah yang menjadi perencana, pelaku dan penentu dalam pemrosesan input 

menjadi output yang dihasilkan perusahaan (Rivai & Sagala 2004).    

Salah satu dunia usaha yang berkembang cukup pesat di Indonesia adalah 

dunia usaha perhotelan. Usaha perhotelan merupakan dunia usaha yang bergerak 

dalam bidang jasa, khususnya yang langsung berhubungan dengan para pemakai 

jasa. Kegiatan pelayanan dalam suatu usaha perhotelan tidak akan dapat 

dikerjakan oleh satu orang saja, tetapi dilakukan oleh sejumlah orang yang 

berbeda latar belakang pendidikan, pengalaman, status sosial ekonomi dan 

sebagainya yang akan bekerja bersama-sama dalam satu lingkungan kerja. Oleh 

karena itu perusahaan harus memahami bagaimana cara terbaik dalam 

pengelolaan sumber daya manusia di dalam organisasinya.     

Salah satu bentuk pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi 

adalah dengan memberikan pelatihan dan pengembangan, seperti rotasi kerja. 

Rotasi kerja merupakan fenomena yang biasa terjadi di sebuah organisasi. Seperti 

diketahui, rotasi kerja adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan 

yang dilakukan pimpinan puncak organisasi kepada seorang karyawan 

(manajemen dan non manajemen) baik secara horizontal maupun secara vertikal 

di dalam satu organisasi. Ming dan Oktriana (2010) mengatakan bahwa rotasi 

kerja adalah perpindahan karyawan namun lebih pada perpindahan tempat kerja 

dengan lingkup dan tugas pekerjaan yang cenderung berbeda agar karyawan 

terhindar dari rasa jenuh atau produktivitas yang menurun.     

Tujuan dari rotasi adalah untuk meningkatkan kompetensi karyawan, 

mengembangkan motivasi, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kerja, 

mutu proses pekerjaan dan produktifitas serta efisiensi organisasi (Mangkuprawira 

2008). Bertambahnya tingkat kemampuan dan pengetahuan dari seorang diperoleh 

dari kegiatan rotasi baik atas permintaan manajemen maupun permintaan sendiri. 

Karyawan baru yang ditempatkan untuk mendampingi karyawan lama yang akan 

pensiun dapat dengan mudah dan cepat beradaptasi sehingga mengurangi biaya 

untuk melatih karyawan baru untuk posisi tersebut (Luthans 2008). 

Rotasi kerja bisa menjadi hal yang tidak biasa bagi karyawan yang belum 

pernah di rotasi karena hal tersebut dapat menimbulkan suatu kecemasan dan 

pandangan yang negatif bagi karyawan (Wahyuni 2009). Karyawan khawatir 

kepuasan yang dirasakan di pekerjaan yang akan dirotasi nanti tidak akan sama 
dengan pekerjaan saat ini seperti penelitian yang dilakukan (Marabessy 2002) 

yang mana 53,6% perawat merasa tidak puas setelah di rotasi. Rotasi pekerjaan 

pada sisi positif akan membawa seorang karyawan pada teman kerja, pengalaman, 
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dan kemampuan yang baru. Sisi negatif dari rotasi pekerjaan yang dapat 

menimbulkan masalah, jika kegiatan rotasi tersebut dilakukan tanpa adanya 

perencanaan dari manajemen dan dilakukan tanpa tujuan yang jelas serta 

mengandung unsur nepotisme (Luthans 2006), sehingga pandangan karyawan 

terhadap pelaksanaan rotasi kerja akan menimbulkan sikap tersendiri, baik itu 

positif maupun negatif. 

Robbins dan Judge (2008) mengemukakan bahwa sikap adalah pernyataan 

evaluatif, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, 

individu, atau peristiwa. Hal ini mencerminkan bagaimana perasaan seseorang 

tentang sesuatu. Menurut Gibson et al. (1997), sikap adalah perasaan positif atau 

negatif atau keadaan mental yang selalu disiapkan, dipelajari dan diatur melalui 

pengalaman yang memberikan pengaruh khusus pada respon seseorang terhadap 

orang, obyek ataupun keadaan. Sikap lebih merupakan determinan perilaku sebab 

sikap berkaitan dengan persepsi, kepribadian dan motivasi. 

Salah satu hal yang dapat memengaruhi pembentukan sikap karyawan 

adalah kepuasan kerja yang dirasakan karyawan tersebut. Menurut Mangkunegara 

(2013) kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang berhubungan dengan 

pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya. Pada dasarnya kepuasan kerja 

merupakan hal yang bersifat individu, karena setiap individu akan memiliki 

tingkat kepuasan yang berbeda – beda sesuai dengan nilai – nilai yang berlaku 

dalam diri setiap individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai 

dengan keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan. 

Menurut Handoko (2001) kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan pada 

umumnya tercermin dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala 

sesuatu yang dihadapi ataupun yang ditugaskan kepadanya di lingkungan kerja. 

Menurut Hasibuan (2003) untuk mendapatkan kepuasan kerja karyawan, 

manajemen perusahaan sebaiknya melaksanakan penempatan karyawan yang 

tepat dan pemenuhan kebutuhan karyawannya dengan baik. 

Motivasi merupakan salah satu faktor pendorong yang ada dalam diri 

manusia baik yang bersumber dari internal maupun yang eksternal untuk tergerak 

melakukan apapun, baik yang sudah pernah dilakukannya maupun yang belum 

pernah dilakukannya. Ada pengaruh yang kuat antara kebutuhan atau motivasi, 

perbuatan atau tingkah laku, tujuan, dan kepuasan kerja karyawan karena setiap 

perubahan senantiasa berkat adanya dorongan atau motivasi (Hasbi 2010). Tujuan 

penelitian ini adalah menganalisis pengaruh motivasi kerja dan kepuasan kerja 

terhadap sikap karyawan pada rotasi kerja pada Hotel XYZ. 

Perumusan Masalah 

Pemberlakuan rotasi kerja merupakan salah satu cara perusahaan 

melakukan pengembangan kepada para karyawannya dengan tujuan dapat 

membangun pengetahuan, keterampilan dan tanggung jawab karyawan. Motivasi 

yang dimiliki dan kepuasan yang dirasakan terhadap karyawan akan memengaruhi 

karyawan dalam menyikapi rotasi kerja yang dapat berupa hal yang positif 

maupun negatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

Pengaruh Motivasi, Kepuasan Kerja dan Karakteristik Individu terhadap Sikap 

karyawan terhadap rotasi kerja. Dalam rangka menjawab masalah tersebut, maka 

pertanyaan– pertanyaan penelitian adalah:  
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a. Bagaimana motivasi memengaruhi sikap karyawan pada rotasi kerja di Hotel 

XYZ di kota Bogor? 

b. Bagaimana kepuasan kerja memengaruhi sikap karyawan terhadap rotasi kerja 

di Hotel XYZ? 

c. Bagaimana pengaruh motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap sikap 

karyawan pada rotasi kerja di Hotel XYZ di kota Bogor? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijabarkan 

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah: 

a. Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap sikap karyawan pada rotasi 

kerja di Hotel XYZ. 

b. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap sikap karyawan pada rotasi 

kerja di Hotel XYZ 

c. Menganalisis pengaruh motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap sikap 

karyawan pada rotasi kerja di Hotel XYZ. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

a. Bagi perusahaan, hasil analisis yang ditemukan dapat memberikan masukan 

tentang gambaran motivasi dan kepuasan kerja pada karyawan sehingga 

menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan rotasi kerja 

karyawan. 

b. Bagi akademisi, memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya mengenai 

motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap sikap karyawan pada rotasi kerja. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini menganalisis pengaruh motivasi kerja dan kepuasan kerja 

terhadap sikap karyawan pada rotasi kerja di Hotel XYZ. Fokus analisis 

ditekankan pada aspek-aspek motivasi kerja, kepuasan kerja, dan sikap karyawan 

pada rotasi kerja. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Hotel 

Menurut The America Hotel and Motel Association (AHMA), Hotel adalah 

tempat tinggal atau bangunan yang memiliki usaha utama dalam menyediakan 

penginapan untuk publik atau masyarakat secara umum dan memiliki jasa 

pelayanan makanan, minuman, pelayanan kamar, pencucian pakaian, dan 

penggunaan atau menikmati furnitur dan fasilitas yang ada (hanya pada kamar 

yang disewakan dan keseluruhan bangunan). Apabila melihat Peraturan Menteri 
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