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PENDAHULUAN 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu elemen dalam organisasi 

yang cukup penting dalam hal pengembangan karyawan. Keberhasilan suatu 

organisasi tidak lepas dari peran serta kinerja karyawan. Karyawan merupakan 

sumber daya yang sangat penting bagi sebuah organisasi atau pun perusahaan 

karena memiliki bakat serta tenaga yang dibutuhkan oleh organisasi untuk 

mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Karyawan merupakan aset perusahaan 

yang di kembangkan serta di kelola kemampuannya agar dapat menghadapi 

tantangan dalam dunia kerja. Tidak hanya kemampuan atau skill yang di miliki 

karyawan yang diutamakan tetapi juga attitude sangat di perlukan di dalam 

individu karyawan. Dalam meningkatkan kinerja dari karyawan tidak hanya 

melalui pelatihan yang diadakan organisasi ataupun perusahaan akan tatapi 

perusahaan tersebut dapat memberikan perhatian melalui kebijakan yang 

berkaitan dengan rotasi pekerjaan. Karyawan yang bekerja setiap hari dengan 

kegiatan yang sama akan memunculkan rasa yang bosan dan juga rasa jenuh 

sehingga perlu adanya rotasi pekerjaan yang di harapkan dapat menambah kinerja 

dari masing-masing karyawan. Karyawan tidak dapat melepaskan diri dari 

kebutuhan, keinginan, serta harapan dari perusahaan tempat dimana dia bekerja. 

Keinginan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut dapat mempengaruhi 

kepuasan pada setiap karyawan untuk dapat melakukan kegiatan agar mencapai 

suatu tujuan. Karyawan di RSUD Pandan Arang Boyolali dalam beberapa hal 

terjadi permasalahan kerja diantaranya : ketidaksesuaian kemampuan dalam posisi 

tertentu, kebosanan, rasa kurang nyaman, dan adanya konflik antar rekan kerja. 

Selayaknya perusahaan ataupun organisasi dapat memperhatikan kepuasan dari 

karyawan di karenakan peran dari karyawan sangatlah penting. Tingkat kepuasan 

dari karyawan dapat dilihat dari rendahnya tingkat absensi, rendahnya turn over 

serta besar atau tidaknya kompensasi yang diterima oleh karyawan. Salah satu 

cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan ataupun organisasi adalah melakukan 

rotasi kerja sesuai dengan kompetensi yang di miliki oleh masing-masing 

karyawan. 

Rotasi pekerjaan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan agar 

karyawan tidak mengalami kebosanan. Rotasi pekerjaan adalah proses 
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pemindahan seseorang dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Dalam 

melakukan rotasi di setiap perusahaan mempunyai caranya masing-masing. Rotasi 

pekerjaan mendorong adanya penambahan kemampuan dan perilaku pegawai 

lama dan juga sebagai orientasi untuk karyawan yang baru. Rotasi yang dilakukan 

oleh perusahaan atau di organisasi di harapkan dapat memberikan kesempatan 

bagi karyawan untuk dapat merasakan pekerjaan di bidang yang baru. Organisasi 

dianggap berhasil bila karyawan yang mereka rotasi dapat melakukan pekerjaan 

yang telah diberikan serta dapat berperan dan dapat berpartisipasi aktif dan dapat 

memberikan dampak yang positif pada kepuasan kerja karyawan. Rotasi 

pekerjaan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan jika karyawan 

melakukan rutinisasi yang berlebihan atau kebosanan saat mereka bekerja, hal 

tersebut perlu jika karyawan tersebut menganggap bahwa pekerjaannya tidak lagi 

menantang  maka perusahaan dapat memindahkan karyawan tersebut ke pekerjaan 

yang lain tetapi tetap pada tingkat yang sama yang mempunyai keterampilan yang 

sama pula. Rotasi pekerjaan memiliki peran yang penting di dalam sistem 

kepegawaian di suatu perusahaan. Menurut Robbins dalam Hormati (2016) Rotasi 

pekerjaan dapat mengurangi rasa bosan dan dapat meningkatkan motivasi masing-

masing karyawan. Rotasi berkaitan dengan penempatan karyawan serta 

pengembangan jenjang karir oleh karyawan. Rotasi pekerjaan sebenarnya tidak 

hanya berdampak pada kinerja karyawan saja akan tetapi dapat berpengaruh juga 

terhadap kepuasan kerja. Rotasi pekerjaan dapat dilakukan dengan cara alih tugas 

dan alih tempat dimana dalam melaksanakan tugasnya karyawan mempunyai 

tanggung jawab yang berbeda bisa menjadi lebih mudah ataupun dapat 

menjadikan pekerjaan tersebut semakin susah. Menurut Mangkupawira (2009) 

Pelaksanaan rotasi pekerjaan hendaknya menggunakan kebijakan berdasarkan 

data serta informasi yang akurat tentang kinerja karyawan, pengalaman kerja dan 

perilaku karyawan di perusahaan tersebut. Penilaian dilakukan agar mengetahui 

tingkat kemampuan karyawan untuk dapat dipertimbangkan saat melakukan rotasi 

pekerjaan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kompetensi serta 

penyegaran agar tidak merasa jenuh serta menambah wawasan. Pelaksanaan rotasi 

pekerjaan merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen sumber daya 

manusia yaitu fungsi pengembangan. Rotasi pada dasarnya meliputi kegiatan 
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mencari, menempatkan dan mempergunakan sumber daya manusia yang ada pada 

suatu perusahaan secara efektif serta efisien. Adanya rotasi pekerjaan diharapkan 

dapat membuat karyawan mencapai kinerja yang semakin baik karena mendapat 

pengetahuan tentang berbagai pekerjaan baru, mengurangi kejenuhan kerja, dapat 

menjadi tantangan bagi karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlatifah 

(2009) dan Putri (2013) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara rotasi 

kerja terhadap kinerja karyawan akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh 

Andriani (2013) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh positif antara rotasi 

kerja terhadap kinerja karyawan. 

Dalam melaksanakan pekerjaan lingkungan menjadi faktor yang tidak bisa 

ditinggalkan. Lingkungan kerja akan membentuk pribadi dari masing-masing 

karyawan. Dalam hal yang berkaitan dengan kepuasan kerja yang baik maka 

dibutuhkan lingkungan kerja yang nyaman untuk karyawan. Lingkungan kerja 

adalah salah satu cara yang dapat meningkatkan kepuasan kerja seorang 

karyawan. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para 

pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang 

dibebankan. Kenyamanan di dalam lingkungan kerja akan sangat berpengaruh 

dalam kualitas kinerja dari karyawan. Kondisi di dalam lingkungan kerja haruslah 

nyaman sehingga karyawan tidak merasa terganggu saat mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh atasan. Jika kondisi yang ada di dalam lingkungan tersebut tidak 

kondusif maka bisa mengakibatkan kinerja dari karyawan dapat menurun, tidak 

efisien, dan bisa menimbulkan tidak tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut. 

Menurut Ahyari (2005) terdapat faktor yang menentukan lingkungan kerja di 

suatu perusahaan yaitu kondisi kerja meliputi penerangan, ruangan yang nyaman 

untuk bekerja, suhu udara yang baik dan keamanan kerja di dalam perusahaan 

tersebut. Lingkungan kerja yang menyenangkan dapat membuat karyawan merasa 

betah dan dapat menyelesaikan pekerjaannya sehingga dalam menyelesaikan 

pekerjaan mencapai hasil yang optimal. Menurut Nitisemito (2000) lingkungan 

kerja merupakan segala sesuatu yang terdapat disekitar karyawan dan mampu 

mempengaruhi dalam menyelesaikan tugas yang telah dibebankan. Setiap 

perusahaan dan organisasi selalu berusaha menciptakan lingkungan kerja yang 

menyenangkan sehingga dalam menjalankan tugas yang diberikan dapat berjalan 
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dengan baik dan juga dapat meningkatkan kinerja. Menurut Mardiana (2005) 

lingkungan kerja merupakan lingkungan yang digunakan karyawan dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Oleh sebab itu lingkungan kerja yang kondusif 

sangat diperlukan untuk menunjang kinerja karyawan. Arianto (2013) 

menemukan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara lingkungan kerja 

dengan kinerja karyawan akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan 

Yohana (2017) menunjukkan bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan dalam penelitian. Dimana lingkungan kerja 

yang baik belum tentu dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Perusahaan dituntut untuk dapat mengelola karyawan dengan baik untuk 

dapat memajukan perusahaan serta meraih keberhasilan sehingga mendapatkan 

hasil kinerja yang sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Kinerja 

merupakan tercapainya hasil tugas yang telah dilakukan. Menurut Nawawi (2006) 

Kinerja karyawan bisa dikatakan tinggi jika target kerja dapat diselesaikan secara 

tepat waktu. Kinerja karyawan yang rendah merupakan masalah penting yang 

harus diperhatikan oleh masing-masing perusahaan karena kinerja dari karyawan 

dapat mempengaruhi kualitas perusahaan dalam mengahadapi persaingan. 

Menurut Farid dan Hamid (2016) kinerja yang baik merupakan kinerja yang 

optimal dimana kinerja tersebut sesuai dengan standar perusahaan maupun 

organisasi sehingga tercapainya suatu tujuan. Peningkatan kinerja karyawan dapat 

membawa kemajuan di perusahaan dikarenakan mampu bertahan dalam 

persaingan. Kinerja karyawan merupakan perilaku yang dilakukan oleh karyawan 

sebagai wujud prestasi yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Menurut Mamik 

(2010) kinerja merupakan tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan tugas 

sehingga sesuai dengan tujuan yang telah dibebankan.  

Rumah sakit adalah bagian terpenting disuatu daerah karena menyangkut 

kehidupan masyarakat. Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali 

merupakan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah kabupaten Boyolali 

merupakan tempat pelayanan kesehatan. Berkaitan dengan rotasi pekerjaan dan 

lingkungan kerja diketahui bahwa RSUD Pandan Arang Boyolali telah melakukan 

rotasi pekerjaan untuk karyawannya. Karyawan pada periode tertentu serta 

ditempatkan pada pekerjaan tertentu tidak menutup kemungkinan untuk 
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dipindahkan ke pekerjaan atau bidang lainnya dengan alesan untuk mengurangi 

tingkat kejenuhan serta kebosanan karyawan. Rotasi pekerjaan tidak selalu 

berdampak negatif tetapi terdapat pula rotasi yang berdampak positif, hal tersebut 

mendorong peneliti melakukan penelitian untuk melihat bagaimana pengaruh 

rotasi pekerjaan dan lingkungan kerja terhadap kinerja. 

Rotasi pekerjaan sering dilakukan oleh pihak rumah sakit baik itu medis 

ataupun non medis. Selain itu rotasi yang dilakukan karena adanya kebutuhan 

tenaga kerja. Tenaga kerja diperoleh dari rekrutmen karyawan baru ataupun dari 

kantor lain, namun untuk Pegawai Negeri Sipil tidak setiap tahun ada 

perpindahan. Perpindahan yang dilakukan atas ijin dari pemerintah daerah 

setempat. Dari pernyataan diatas adanya rotasi pekerjaan namun tidak menutup 

kemungkinan bahwa lingkungan yang baru akan berdampak positif terhadap rasa 

puas yang diterima oleh karyawan, maka dari itu penulis ingin meneliti fenomena 

serta memperbaharui penelitian sebelumnya yang berjudul Pengaruh Rotasi 

Pekerjaan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Studi Pada Karyawan Rumah 

Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah penelitian 

tentang “Pengaruh Rotasi Pekerjaan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Studi Pada Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang 

Boyolali” adalah sebagai berikut (1) Apakah rotasi pekerjaan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan di rumah sakit umum daerah pandan arang Boyolali? 

(2) Apakah lingkungan pekerjaan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 

rumah sakit umum daerah pandan arang Boyolali?. Sehingga tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Untuk mengetahui pengaruh rotasi 

pekerjaan terhadap kinerja karyawan di rumah sakit umum daerah pandan arang 

Boyolali (2) Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan di rumah sakit umum daerah pandan arang Boyolali. Hasil penelitian ini 

bermanfaat untuk pemimpin suatu perusahaan atau organisasi, diharapkan dapat 

menjadi dan menambah referensi dibidang sumber daya manusia yang 

berhubungan dengan rotasi, lingkungan kerja serta kinerja karyawan. Penelitian 

ini dapat bermanfaat bagi akademisi, diharapkan dapat menambah informasi dan 

pengetahuan dan dapat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian 
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ini dapat bermanfaat untuk pihak-pihak lain, dapat dipakai dalam bahan masukan 

atau memecahkan masalah yang berkaitan dengan rotasi, lingkungan kerja dan 

kinerja karyawan. 

KAJIAN PUSTAKA 

Rotasi Pekerjaan 

Rotasi pekerjaan merupakan salah satu program pengembangan yang dapat 

dilakukan oleh organisasi ataupun perusahaan dan mempunyai tujuan untuk dapat 

meningkatkan kemampuan kinerja karyawan. Tidak jarang banyak perusahaan 

menerapkan rotasi kerja agar mendorong karyawan tetap kreatif. Pekerjaan yang 

bersifat rutin dan hanya mengerjakan hal yang sama dan dalam jangka waktu yang 

lama akan menimbulkan rasa bosan dan rasa jenuh sehingga semangat kerja dapat 

menurun. Rotasi pekerjaan adalah sebuah teknik yang digunakan dalam 

mengurangi kebosanan karyawan dengan rutinitas tugas yang dilakukan oleh 

karyawan. Perusahaan maupun organisasi memiliki kebijakan tersendiri dalam 

penerapan rotasi pekerjaan dalam hal waktu ada yang berkala ( minggu, bulan dan 

tahun) maupun yang tidak berkala. Menurut Sumarwoto (2011) rotasi kerja 

merupakan penempatan secara memutar dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang 

lain. Rotasi pekerjaan mempunyai kelebihan yaitu mampu mengurangi rasa jenuh 

serta dapat meningkatkan motivasi melalui kegiatan karyawan. Rotasi pekerjaan 

juga mempunyai manfaat secara tidak langsung bagi perusahaan ataupun 

organisasi dikarenakan karyawan mempunyai ketrampilan yang lebih banyak serta 

cepat dalam beradaptasi dengan perubahan. Rotasi pekerjaan dapat memberikan 

kesempatan bagi karyawan untuk mencoba pada bidang yang baru, tidak hanya 

beradaptasi akan tetapi harus bekerja sesuai dengan tugas yang telah diberikan. 

Kondisi tersebut dapat membuat karyawan meningkatkan ketrampilan kerja. 

Menurut Siagian (2008) rotasi pekerjaan mempunyai manfaat yaitu : 

1. Dapat menambah pengalaman baru. 

2. Agar tidak bosan maupun rasa jenuh untuk karyawan. 

3. Dapat memperoleh pengetahuan serta ketrampilan baru. 

4. Menjadi persiapan untuk menghadapi tugas dan tanggung jawab yang 

baru. 
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Rotasi pekerjaan mampu memberikan dampak yang positif untuk karyawan 

karena dengan adanya rotasi atau perputaran pekerjaan dapat mengurangi rasa 

jenuh serta bosan terhadap kinerja ataupun tugas yang telah diberikan. Menurut 

Affandi (2016) terdapat indikator yang dilakukan untuk mengukur rotasi kerja 

diantaranya: 

1. Perpindahan karena kemampuan karyawan 

Kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas dalam pekerjaanya. 

Kemampuan karyawan dapat di lihat dari kecakapan serta ketepatan waktu 

dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. 

2. Perpindahan karena pengetahuan karyawan 

Pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan yang didapatkan dari proses 

belajar serta dari pengalaman. 

3. Perpindahan karena kejenuhan karyawan 

Kejenuhan dalam bekerja dikarenakan karyawan bekerja terlalu intens. Hal 

tersebut dapat di lihat dari kecemasan emosi, bosan dan hasil kerja yang 

kurang maksimal. 

Rotasi pekerjaan di harapkan dapat memotivasi karyawan sehingga menambah 

pengalaman serta dapat mengembangkan potensi dari karyawan tersebut. Rotasi 

pekerjaan digunakan untuk mengembangkan pengetahuan serta strategi yang di 

harapkan untuk dapat menguasai pengetahuan yang baru. Karyawan dapat 

mengalami pergeseran pekerjaan. Tujuan dari rotasi pekerjaan merupakan 

memberikan variasi pekerjaan dalam suatu bidang pekerjaan ke bidang pekerjaan 

yang lain. Kebijakan dari rotasi pekerjaan dilaksanakan dengan harapan tujuan 

dapat dicapai secara efektif, memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam 

menjalankan sistem dari perusahaan tempat karyawan bekerja sehingga 

menghasilkan kinerja yang berkualitas. Menurut Hasibuan (2013) terdapat sebab 

dan alasan pelaksanaan rotasi pekerjaan diantaranya : 

1. Permintaan sendiri  

Rotasi pekerjaan dapat terjadi dikarenakan keinginan karyawan itu sendiri 

serta mendapatkan persetujuan pimpinan perusahaan atau organiasasi yang 

bersangkutan. Rotasi pekerjaan dengan permintaan sendiri biasanya sesuai 
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dengan jabatan yang peringkatnya sama baiknya, dengan artian kekuasaan 

serta tanggung jawab sama besarnya. Dengan permintaan sendiri rotasi 

pekerjaan merupakan cara karyawan dalam mengajukan permohonan 

dengan mengemukakan alasan kepada pimpinan perusahaan ataupun 

organisasi tersebut.   

2. Alih Tugas Produktif (ATP)  

ATP merupakan rotasi pekerjaan yang terjadi karena kehendak pimpinan 

perusahaan atau organisasi untuk dapat meningkatkan produktivitas 

dengan menempatkan karyawan yang bersangkutan sesuai dengan 

ketrampilannya. Alih tugas ini didasarkan pada hasil prestasi penilaian. 

Dengan adanya rotasi pekerjaan diharapkan karyawan dapat saling bertukar 

fikiran, menyalurkan pendapat masing-masing, serta saling berinteraksi dan 

menyesuaikan diri dengan lingkungan di tempat yang baru dan tugas pekerjaan 

yang baru. Adanya rotasi pekerjaan dapat mempengaruhi jenjang karir, 

keseimbangan tenaga kerja, dan menambah pengetahuan. 

Lingkungan Kerja 

Setiap organisasi dalam skala kecil, menengah maupun besar saling 

berinteraksi dengan lingkungan dimana organisasi tersebut berada. Lingkungan 

kerja merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh perusahaan karena 

berkaitan langsung dengan tinggi rendahnya kinerja karyawan. Lingkungan kerja 

yang baik dapat memacu timbulnya rasa puas karyawan sehingga mampu memacu 

kinerja sehingga hasil yang dikerjakan sesuai dengan tepat waktu. Lingkungan 

kerja merupakan keadaan disekitar tempat dimana karyawan itu bekerja baik 

secara fisik dan non fisik yang mampu memberikan kesenangan dan rasa aman. 

Kondisi lingkungan kerja dapat dikatakan baik apabila karyawan tersebut dapat 

bekerja dengan optimal, aman serta nyaman. Lingkungan kerja dengan kondisi 

yang kurang sehat dapat menyebabkan karyawan mudah stress serta semangat 

untuk bekerja turun. Akan tetapi jika lingkungan kerja membuat karyawan merasa 

nyaman maka dapat membuat karyawan semangat dalam bekerja, sehingga dapat 

mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Menurut Sutrisno (2010) lingkungan 

kerja merupakan keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang terdapat di sekitar 
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karyawan yang sedang melakukan suatu pekerjaan sehingga dapat mempengaruhi 

pelaksanaan pekerjaan tersebut.  Lingkungan kerja meliputi tempat bekerja, 

fasilitas, serta alat bantu kebersihan, pencahayaan, keamanan, dan juga hubungan 

antar karyawan yang berada pada tempat tersebut. Menurut Sumantri (2016) 

lingkungan kerja merupakan sikap, nilai, norma, serta perasaan yang dimiliki oleh 

karyawan dan berhubungan langsung dengan perusahaan menggambarkan 

psikologis serta kepribadian. Menurut Robbins (2002) terdapat faktor-faktor 

dalam mempengaruhi lingkungan kerja yaitu lingkungan fisik dan non fisik. 

Lingkungan kerja fisik berupa suhu udara, penerangan, keamanan sedangkan 

lingkungan kerja non fisik berupa hubungan kerja baik dengan atasan maupun 

hubungan baik dengan bawahan. Lingkungan kerja baik fisik maupun non fisik 

tidak dapat dipisahkan karena keduanya dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

Oleh sebab itu, diperlukan lingkungan kerja yang kondusif agar mampu 

menunjang kinerja karyawan sehingga dalam menyelesaikan pekerjaannya 

mendapatkan hasil secara optimal.  

Menurut Sedarmayanti (2009) jenis lingkungan kerja ada 2 yaitu :  

1. Lingkungan kerja fisik  

Merupakan semua keadaan yang berbentuk fisik yang terdapat 

disekitar karyawan yang mampu mempengaruhi kinerja karyawan. 

Lingkungan kerja fisik meja, kursi, penerangan, suhu udara dan lain-

lain yang mampu mempengaruhi kinerja karyawan baik secara 

langsung ataupun secara tidak langsung.  

2. Lingkungan kerja non fisik 

Merupakan semua keadaan yang berkaitan langsung dengan hubungan 

kerja baik hubungan kerja dengan atasan maupun dengan rekan kerja. 

Dalam pengaturan lingkungan kerja memiliki tujuan yaitu agar produktivitas 

kinerja karyawan mengalami kenaikan. Pengadaan fasilitas yang baik maka dapat 

mendukung kinerja karyawan tersebut. Fasilitas yang baik diberikan secukupnya 

saja dalam arti tidak terlalu berlebihan namun sesuai dengan kebutuhan karyawan. 

Lingkungan kerja yang baik seharusnya memiliki kenyamanan. Menurut Rivai 
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dan Segala (2011) mengemukakan bahwa terdapat manfaat dalam lingkungan 

kerja diantaranya : 

1. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman dapat meningkatkan 

produktivitas kinerja. 

2. Lingkungan kerja dapat meningkatkan efesiensi serta kualitas kinerja yang 

lebih berkomitmen. 

3. Lingkungan kerja yang memiliki tingkat kenyamanan serta kebersihan 

yang baik mampu menekan biaya kesehatan. 

4. Lingkungan kerja mampu menurunkan pengajuan klaim karena 

menurunnya pembayaran secara langsung. 

5. Lingkungan kerja memberikan rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik 

karena meningkatkan citra dari perusahaan ataupun organisasi. 

Pihak manajemen memperlukan upaya agar menciptakan lingkungan kerja 

yang kondusif serta membuat karyawan bekerja dengan rasa aman sehingga 

mampu membuat kinerja karyawan menjadi lebih baik. Untuk menciptakan 

lingkungan kerja yang produktif tidak mudah, maka membutuhkan kontribusi 

langsung dari masing-masing anggota karyawan sehingga mampu menciptakan 

suasana kerja yang nyaman dengan sendirinya. Lingkungan kerja merupakan 

segala sesuatu yang terdapat di sekitar karyawan yang dapat mempengaruhi dalam 

menjalankan tugas.  

Kinerja Karyawan 

Kinerja merupakan suatu hal yang penting untuk mencapai tujuan dari 

perusahaan ataupun organisasi. Kinerja adalah pencapaian karyawan berkaitan 

dengan tugas yang telah di bebankan. Menurut Harsuko (2011) kinerja merupakan 

hasil yang telah dicapai oleh karyawan sesuai dengan tanggung jawab masing-

masing sehingga mencapai tujuan dari perusahaan ataupun organisasi tidak 

bertentangan dengan moral dan etika. Kinerja karyawan sangatlah penting karena 

dapat mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh karyawan dalam 

menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Menurut Ilyas (2002) kinerja 

merupakan hasil karya karyawan dalam suatu pekerjaan yang telah diselesaikan. 

Sedangkan menurut Effendi (2002) kinerja merupakan hasil prestasi kerja 
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karyawan sesuai dengan perencanaan strategi organisasi yang diukur dengan 

kualitas serta kuantitas saat menyelesaikan tugas. Dari berbagai pengertian dapat 

disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil dari pencapaian karyawan sesuai 

dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Menurut Moehariono (2012) menyatakan 

bahwa terdapat tiga jenis kinerja yaitu : 

1. Kinerja operasional 

Kinerja operasional adalah efektivitas dari penggunaan sumber daya yang 

telah dimiliki oleh suatu perusahaan. 

2. Kinerja administratif 

Kinerja administratif adalah bentuk administrasi organisasi yang mengatur 

hubungan otoritas tanggung jawab serta wewenang dari seseorang yang 

menduduki jabatan. 

3. Kinerja strategik 

Kinerja strategik adalah evaluasi perusahaan dalam memilih lingkungan 

dan kemampuan adaptasi dalam menjalankan visi dan misi.  

Menurut Mangkunegara (2001) karyawan yang mempunyai karakteristik yang 

tinggi yaitu : 

1. Memiliki tanggung jawab yang tinggi. 

2. Berani menggambil keputasan dengan resiko yang tinggi. 

3. Memiliki tujuan yang realistis. 

4. Memiliki rancangan tugas untuk dapat mencapai tujuannya. 

Ketrampilan yang dimiliki oleh karyawan tidak cukup efektif dalam mengerjakan 

sesuatu tanpa pemahaman yang cukup jelas tentang apa yang sedang dikerjakan. 

Kinerja merupakan perilaku yang ditampilkan karyawan sebagai prestasi kerja.  

Menurut Mangkupawiro dan Hubeis (2007) terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan yaitu : 

1. Faktor intrinsik 

Faktor intrinsik yang terdapat dalam individu karyawan meliputi motivasi, 

kepercayaan diri, kompetensi, kemampuan, pengalaman, pengetahuan 

serta prinsip yang dimiliki oleh individu karyawan. 

2. Faktor ekstrinsik 
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a. Faktor tim 

Faktor tim merupakan semangat dan dukungan serta kepercayaan yang 

diberikan oleh sesama tim kerja. 

b. Faktor kepemimpinan 

Faktor kepemimpinan merupakan aspek manajer dalam mengelola tim 

agar kompak dan memberikan dukungan serta arahan untuk karyawan. 

c. Faktor situasional 

Faktor situasional merupakan tekanan yang akan dihadapi oleh 

karyawan jika menghadapi perubahan lingungan. 

d. Faktor sistem 

Faktor sistem merupakan sistem kerja berkaitan dengan fasilitas kerja, 

infrastruktur yang terdapat dalam organisasi perusahaan. 

Rendahnya kinerja karyawan perlu diperhatikan oleh perusahaan karena 

dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas kinerja karyawan. Peningkatan kinerja 

karyawan dapat membuat kemajuan perusahaan atau organisasi. Dalam upaya 

untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan merupakan tantangan bagi 

manajemen perusahaan karena berkaitan langsung dengan kelangsungan suatu 

perusahaan yang tergantung dalam sumber daya manusia. Kinerja karyawan 

merujuk pada tingkat keberhasilan serta melaksanakan tugas sehingga dapat 

mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Kinerja yang lebih baik mampu 

meningkatkanya efisiensi, efektivitas yang tinggi serta dapat menyelesaikan tugas 

yang telah dibebankan. Dalam kinerja pada dasarnya untuk dapat mencapai tujuan 

perusahaan serta dapat menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pengaruh Rotasi Pekerjaan Terhadap Kinerja 

Rotasi pekerjaan merupakan kebijakan oleh pimpinan organisasi atau 

perusahaan untuk dapat meningkatkan produktivitas, sehingga penempatan 

karyawan tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Rotasi pekerjaan 

dapat memberikan kepuasan kerja serta dapat meningkatkan produktivitas kerja 

serta menambah ketrampilan yang dimiliki oleh karyawan. Adanya rotasi 

pekerjaan diharapkan kinerja karyawan semakin baik dikarenakan terdapat 
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penambahan pengetahuan serta kemampuan karyawan. Dengan rotasi pekerjaan 

karyawan mulai belajar dengan tugas yang baru dan siap dalam menghadapi 

berbagai persoalan dalam pekerjaannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Dewi Ratni (2017) menyatakan bahwa rotasi pekerjaan berpengaruh positif dan 

signifkikan terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

rotasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Jika karyawan merasa 

nyaman dengan pekerjaanya maka dapat meningkatkan kinerjanya. Penelitian 

yang dilakukan oleh Potu (2013) dan Arianto (2013) menyatakan bahwa 

lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan 

uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut : 

H 1 : rotasi pekerjaan berpengaruh positif terhadap kinerja. 

Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

Pengaruh lingkungan kerja merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh 

perusahaan dikarenakan berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan baik 

secara langsung maupun tidak langsung dan memberikan dampak baik atau buruk 

terhadap organisasi atau perusahaan. Lingkungan kerja merupakan segala suatu 

ruang yang berada pada sekeliling karyawan bekerja. Penelitian yang dilakukan 

oleh Murdiyanto (2012) menunjukan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja. Hal tersebut ditunjukan oleh Citraningtyas dan 

Djastuti (2017) menunjukan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja, semakin baik lingkungan kerja maka semakin tinggi 

kinerja karyawan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis 

kedua sebagai berikut : 

H 2 : lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja  
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KERANGKA KONSEP  

Kerangka konsep dalam penelitian ini menggambarkan pengaruh langsung 

variabel rotasi pekerjaan (X1) , lingkungan kerja (X2) terhadap kinerja (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka konsep diatas maka peneliti mengajukan hipotesis yaitu : 

H1 : rotasi pekerjaan berpengaruh positif terhadap kinerja. 

H2 : lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. 

Metode penelitian 

Populasi dan sampel  

Populasi 

Menurut Ferdinand (2014) populasi merupakan gabungan dari seluruh 

elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang mempunyai karakteristik 

yang sama dan menjadi pusat perhatian oleh peneliti. Populasi dalam penelitian 

ini yaitu karyawan bagian manajemen dan sebagian tenaga medis dengan jumlah 

keseluruhan 54 karyawan di RSUD Pandan Arang Boyolali. 

Sampel 

Menurut sugiono (2016) sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan 

bagian manajemen dan sebagian tenaga medis di RSUD Pandan Arang Boyolali 

dengan jumlah 54 karyawan.  

Rotasi Pekerjaan (X1) 

Lingkungan Kerja (X2) 

Kinerja (Y) 
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Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu sampling jenuh. 

Menurut Sugiyono (2016) sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel 

jika semua populasi digunakan sebagai sampel. 

Jenis dan sumber data 

Data primer 

Menurut Bungin (2005) data primer merupakan data yang langsung 

diperoleh dari sumber data dilokasi penelitian. Data primer yang terdapat di 

penelitian ini merupakan kuisioner yang diberikan langsung kepada responden 

yaitu karyawan manajemen dan sebagian tenaga medis yang berada di RSUD 

Pandan Arang Boyolali. 

Data sekunder 

Menurut Bungin (2005) data sekunder merupakan data yang diperoleh 

tidak langsung atau melalui pihak lain yang disusun dalam arsip yang dipublikasi.  

Metode pengumpulan data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan teknik kuisioner. 

Menurut sugiyono (2016) kuisioner merupakan teknik pengumpulan data 

responden dalam mengisi pertanyaan kemudian di isi dengan lengkap serta 

mengembalikan kembali kepada peneliti. 

Untuk mengukur skala penelitian kuisioner menggunakan skala likert. Disetiap 

pertanyaan mempunyai alternative jawaban yaitu  STS: Sangat Tidak Setuju, TS : 

Tidak Setuju, N: Netral, S : Setuju, SS : Sangat Setuju. 

Skala Likert 

 

No Jenis Jawaban Bobot 

1 Sangat tidak setuju 1 

2 Tidak setuju 2 
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3 Netral 3 

4 Setuju 4 

5 Sangat setuju 5 

 

Uji analisis data 

Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data, 

yaitu : 

Uji validitas 

Menurut Ghozali (2006) uji validitas merupakan uji tentang kemampuan 

suatu pertanyaan sehingga dapat mengukur apa yang ingin diukur sah atau tidak 

sah. Suatu kuisioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuisioner tersebut 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Uji validitas dapat dilakukan 

dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel dengan df (degree of 

freedom) = n-2. 

Jika nilai r hitung > r tabel maka pertanyaan dinyatakan valid. 

Jika nilai r hitung < r tabel maka pertanyaan dinyatakan tidak valid. 

Uji reliabelitas 

Pengujian reliabelilas dilakukan agar mengetahui tingkat kestabilan alat 

ukur. Menurut Ghozali (2006) uji reliabelitas merupakan alat untuk mengukur 

kuisioner yang merupakan indikator dari variabel. Kuisioner dapat dikatakan 

reliabel jika jawaban responden konsisten dari waktu ke waktu. Variabel dapat 

dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha > 0,70. 

Uji asumsi klasik 

Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji nilai modal regresi memiliki 

distribusi normal atau tidak. Untuk dapat melihat uji normalitas menggunakan uji 
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statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Tingkat K-S dengan sig lebih besar daripada 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. 

Uji multikolinieritas 

Uji multikolonieritas mempunyai tujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model 

regresi yang baik tidak menunjukkan korelasi diantara variabel independen atau 

variabel bebas. Untuk menguji multikolonieritas dengan melihat nilai tolerance 

dan variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance >0,10 dan variance inflation 

factor (VIF) <10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas. 

Uji heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2006) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik apabila tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk menguji apakah model heteroskedastisitas yaitu dengan 

melihat grafik plot antara nilai variabel dependen yaitu ZPRED dengan 

residualnya yaitu SRESID dengan syarat : 

1. Jika pola titik-titik membentuk pola bergelombang, melebar atau 

menyempit maka telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika pola titik-titik tidak membentuk pola atau menyebar diatas dan 

dibawah nilai 0 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Analisis regresi linier berganda 

Menurut Ghozali (2006) analisis regresi berganda digunakan untuk dapat 

mengetahui berapa besar pengaruh lebih besar variabel bebas terhadap satu 

variabel terikat. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara rotasi 

pekerjaan (X1) dan lingkungan kerja (X2) terhadap kinerja karyawan di Rumah 

Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali. Koefisien diperoleh dengan 

memperdiksi nilai variabel dependen dengan persamaan yaitu : 

Y= a+ b1.X1+b2.X2 

Keterangan : 
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Y = kinerja karyawan 

a  = konstanta 

b1 = koefisien regresi dari rotasi pekerjaan  

b2 = koefisien regresi dari lingkungan kerja 

X1 = rotasi pekerjaan 

X2 = lingkungan kerja 

Uji goodness of Fit 

Uji koefisien determinasi    

Menurut Ghozali (2006) koefisien determinasi digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel independen. Nilai 

koefisien determinasi berkisar nol sampai satu. Jika nilai    mendekati nol 

mempunyai arti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen terbatas tetapi jika nilai   semakin mendekati satu menjelaskan bahwa 

model regresi dianggap baik dikarenakan variabel independen mampu 

menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan adjusted    

untuk mengevaluasi model regresi mana yang paling terbaik, karena apabila 

menggunakan nilai koefisien determinasi (R2) akan menimbulkan bias terhadap 

jumlah variabel yang dimasukkan dalam model. 

Uji simultan atau uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau 

variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen atau terikat. Untuk menguji hipotesis dapat dilihat 

dari uji ANOVA dengan tingkat kepercayaan 95% atau taraf signifikansi 5% 

(α=0,05). Dengan syarat yaitu :  

1. Apabila F hitung > F tabel maka Ho ditolak H1 diterima dengan arti 

masing- masing variabel independen bersama-sama memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 
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2. Apabila F hitung < F tabel maka Ho diterima H1 ditolak dengan arti 

masing- masing variabel independen bersama-sama tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen  

Uji T 

Menurut Ghozali (2006) Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara dalam menerangkan variasi variabel 

independen. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel rotasi 

pekerjaan dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja. Dengan syarat 

pengujian sebagai berikut :  

1. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi  

Jika angka probabilitas signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

Jika angka probabilitas signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

2.  Dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel  

Jika t tabel > t hitung maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Jika t tabel < t hitung maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran umum perusahaan 

Berdasarkan Perda Kabupaten Boyolali No.12/IV/DPRGR/Bi/1961 

Rumah Sakit Boyolali didirikan pada tanggal 1 Oktober 1961. Pada tanggal 12 

Nopember 1991 diberi nama “RUMAH SAKIT UMUM PANDAN ARANG“ 

berdasar Surat Keputusan No.1346 tahun 1991. RSUD Pandan Arang Boyolali 

memiliki fungsi sebagai pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan. Rumah 

sakit memiliki bidang dalam manajemen yaitu bidang penunjang, pelayanan, 

umum, keuangan. Terdapat bagian tenaga medis yaitu dokter dan perawat. 

Rumah sakit ini berada pada kabupaten Boyolali yang lokasinya sangat 

strategis, sehingga mempermudahkan masyarakat sekitar untuk dapat perawatan 
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kesehatan di rumah sakit tersebut. Pelayanan yang ada di rumah sakit didukung 

dokter spesalis dan juga ditunjang oleh fasilitas medis yang lain.  

Karakteristik responden 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rotasi pekerjaan dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang 

Boyolali. Responden dalam penelitian ini adalah staf bagian manajemen dan 

sebagian tenaga medis yang telah melakukan rotasi di RSUD Pandan Arang 

Boyolali.  

Gambar 1 Karakteristik responden karyawan RSUD Pandan Arang Boyolali 

No Karakteristik Indikator Presentase (%) 

1 Jenis Kelamin Laki-laki 52% 

    Perempuan 48% 

2 Usia 24 - 29 tahun 19% 

    30 - 35 tahun 31% 

    36 - 41 tahun 35% 

    > 42 tahun 15% 

3 Pendidikan Terakhir SMA 4% 

    D3 20% 

    S1 76% 

4 Lama Bekerja 2 - 4 tahun 28% 

    5 -6 tahun 18% 

    7 - 9 tahun 48% 

    > 10 tahun 6% 

    Total 100% 

 

Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas 

Uji validitas merupakan uji tentang kuisioner yang digunakan. Kuisioner 

dapat dikatakan valid apabila jawaban tersebut mampu menjawab pertanyaan 

dengan konsisten. Menurut Ghozali (2006) Uji validitas dapat  dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Hitung r tabel menggunakan 

rumus df = n – 2.  Pada penelitian ini df (degree of freedom)= n-2 = 54-2 = 52 

sehingga menghasilkan nilai r tabel adalah 0,268. 
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Tabel 1 Tingkat Katagori Variabel 

no Variabel Indikator r hitung r tabel Keterangan 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Rotasi pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkungan Kerja 

 

 

 

 

 

 

Kinerja  

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

X1.5 

X1.6 

X1.7 

 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

X2.5 

X2.6 

 

Y1.1 

Y1.2 

Y1.3 

Y1.4 

Y1.5 

Y1.6 

0,590 

0,623 

0,772 

0,693 

0,705 

0,707 

0,779 

 

0,737 

0,721 

0,580 

0,618 

0,733 

0,760 

 

0,526 

0,577 

0,718 

0,568 

0,662 

0,476 

 

0,268 

0,268 

0,268 

0,268 

0,268 

0,268 

0,268 

 

0,268 

0,268 

0,268 

0,268 

0,268 

0,268 

 

0,268 

0,268 

0,268 

0,268 

0,268 

0,268 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Valid  

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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Sumber : Data primer yang diolah 2019. 

Tabel tersebut menunjukan bahwa setiap indikator dalam penelitian memiliki r 

hitung lebih besar dari r hitung, dengan demikian maka pernyataan dalam 

penelitian ini valid. Artinya pernyataan dalam penelitian ini dapat mengukur 

setiap indikator.  

Uji realibilitas 

Uji realibilitas merupakan alat uji untuk dapat mengukur suatu kuisioner. 

Menurut Ghozali (2006) kuisioner dapat dikatakan reliabel apabila jawaban 

seseorang konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian reliabel menggunakan 

Cronbach Alpha > 0,6.  

Tabel 2 Uji Realibilitas 

Nama variabel Koefisien 

Cronbach Alpha 

Batas normal Keterangan 

Rotasi pekerjaan 0,895 0,6 Reliabel 

Lingkungan kerja 0,881 0,6 Reliabel 

Kinerja  0,818 0,6 Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah 2019. 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai 

Cronbach Alpha lebih dari 0,600. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliabel dan lolos dalam uji realibilitas. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji serta mengetahui apakah dalam 

model regresi variabel dependen ( kinerja) dan variabel independen ( rotasi 

pekerjaan dan lingkungan) memiliki distribusi normal atau tidak. Terdapat cara 

dalam menguji normalitas yaitu menggunkan Kolmogorov-Smirnov (K-S). 
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Tabel 3 Uji normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 54 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
1.75982310 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .109 

Positive .076 

Negative -.109 

Kolmogorov-Smirnov Z .803 

Asymp. Sig. (2-tailed) .539 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Menurut Ghozli (2006) Hasil uji statistik non parametrik Kolmorgonov-

Smirnov dapat dikatakan normal apabila lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 

atau 5%. Berdasarkan uji statistik normalitas diatas menunjukan bahwa nilai 

Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,539. Hasil tersebut lebih besar dari 0,05 maka 

dapat memenuhi asumsi normalitas dapat dikatakan data tersebut berdistribusi 

normal. 
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Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas memiliki tujuan apakah dalam suatu model regresi 

memiliki korelasi antar variabel independen. Model regresi dikatakan baik apabila 

model regresi tersebut tidak terjadi multikolinieritas. Uji multikolinieritas dilihat 

dari nilai tolerance dan nilai koefisien Variance Inflation Factor (VIF). Apabila 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 dan nilai tolerance > 0,10 maka dapat 

dikatakan tidak terjadi multikolinieritas. 

Uji Multikolinieritas 

Tabel 4 Uji multikolinieritas   

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Rotasi pekerjaan 0,290 3,448 Tidak terjadi multikolinieritas 

Lingkungan kerja 0,290 3,448 Tidak terjadi multikolinieritas 

Sumber : Data primer yang diolah 2019. 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa variabel rotasi pekerjaan (X1) 

dan lingkungan kerja (X2) memiliki nilai tolerance > 0,10 yaitu 0,290 , sedangkan 

nilai VIF kedua nilai variabel 3,448 memiliki nilai < 10. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.  

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah model regresi yaitu dengan 

melihat grafik plot antara nilai prediksi dependen ZPRED dengan residual 

SRESID. Apabila terdapat pola tertentu seperti titik-titik membentuk pola 

bergelombang, melebar, maupun menyempit maka terjadi heteroskedastisitas.  
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Tabel 5 Uji heteroskedastisitas 

 

 

 

Gambar diatas menunjukan titik-titik tidak membentuk pola tertentu pada 

grafik scatterplot, titik-titik tersebut menyebar dan dapat disimpulkan bahwa 

model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Analisis regresi linier berganda 

Pada penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

mengetahui pengaruh rotasi pekerjaan (X1), lingkungan kerja (X2) terhadap 

kinerja (Y) di RSUD Pandan Arang Boyolali.  
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Tabel 6 Uji regresi linier berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.781 1.137  3.324 .002 

Rotasi_pekerjaa

n 
.502 .071 .677 7.101 .000 

Lingkungan_ker

ja 
.267 .089 .286 2.998 .004 

a. Dependent Variable: Kinerja_karyawan 

Berdasarkan hasil regresi maka persamaan regresi sebagai berikut : 

Y= 3,781 + 0,502 X1+ 0,267 X2 

Keterangan : 

Y = kinerja  

a = konstanta  

X1 = rotasi pekerjaan 

X2 = lingkungan kerja 

Unstandardize Coefficients (constant) dengan artian bila tidak ada perubahan pada 

variabel maka variabel tidak memiliki penambahan nilai dimana nilai constant 

3,781. 

Unstandardize Coefficients variabel rotasi pekerjaan dengan artian jika variabel 

rotasi pekerjaan mengalami peningkatan 1 satuan maka variabel kinerja karyawan 

akan meningkat sebesar 0,502.  



27 
 

Unstandardize Coefficients variabel lingkungan kerja dengan artian jika variabel 

lingkungan kerja mengalami peningkatan 1 satuan maka variabel kinerja 

karyawan meningkat 0, 267.  

Std. Error Variabel menunjukan penyimpangan koefisien regresi variabel rotasi 

pekerjaan, semakin kecil penyimpangan dalam koefisien regresi maka kontribusi 

sangat berarti antara variabel rotasi pekerjaan terhadap kinerja karyawan 0,071. 

Std. Error Variabel menunjukan penyimpangan koefisien regresi variabel 

lingkungan kerja, semakin kecil penyimpangan dalam koefisien regresi maka 

kontribusi sangat berarti antara variabel lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan 0,089.  

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Konstanta sebesar 3,781 artinya nilai konstanta positif menunjukan terdapat 

pengaruh positif variabel rotasi pekerjaan dan lingkungan kerja.  

Rotasi pekerjaan (X1) = 0,502 menpunyai arti bahwa variabel rotasi pekerjaan 

akan mengalami peningkatan sebesar 0,502 atau 50,2 % koefisien bernilai positif 

antara rotasi pekerjaan dengan kinerja karyawan. 

Lingkungan kerja (X2) = 0,267 mempunyai arti bahwa variabel lingkungan kerja 

akan mengalami peningkatan sebesar 0,267 atau 26,7% koefisien bernilai positif 

antara lingkungan kerja dengan kinerja karyawan.  

Uji Goodness of Fit 

Uji goodness of fit digunakan untuk mengetahui hipotesis dalam penelitian 

diterima atau ditolak.  Hasil pengujian hipotesis sebagai berikut : 
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Uji  T 

Tabel 7 Uji T  

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.781 1.137  3.324 .002 

Rotasi_pekerjaa

n 
.502 .071 .677 7.101 .000 

Lingkungan_ker

ja 
.267 .089 .286 2.998 .004 

a. Dependent Variable: Kinerja_karyawan 

 

Uji T dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. 

Berdasarkan pengujian statistik t menggunakan SPSS maka dapat disimpulkan : 

Hasil variabel rotasi pekerjaan (X1) diperoleh dari t hitung 7,101  lebih besar dari 

t tabel 1,675. Sedangkan jika dilihat dari probabilitas signifikansi rotasi pekerjaan 

memiliki nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut mempunyai arti 

hipotesis diterima ( Ho ditolak Ha diterima). Rotasi pekerjaan berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja. 

Hasil variabel lingkungan kerja (X2) diperoleh dari t hitung 2,998 lebih besar dari 

t tabel 1,675. Sedangkan jika dilihat dari probabilitas signifikansi lingkungan 

kerja memiliki nilai sig 0,004 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut mempunyai arti 

hipotesis diterima ( Ho ditolak Ha diterima). Lingkungan kerja berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja.  
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Uji F 

Untuk mengetahui uji hipotesis dapat dilihat dari uji ANOVA dengan nilai 

kepercayaan 95% atau taraf sig 5%. 

Tabel 8 Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 1057.360 2 528.680 164.267 .000
b
 

Residual 164.140 51 3.218   

Total 1221.500 53    

a. Dependent Variable: Kinerja_karyawan 

b. Predictors: (Constant), Lingkungan_kerja, Rotasi_pekerjaan 

Berdasarkan hasil pengujian nilai F hitung sebesar 164,267 dengan sig 0,000 < 

0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa rotasi pekerjaan (X1) dan lingkungan 

kerja (X2) memiliki pengaruh kinerja di RSUD Pandan Arang Boyolali.  

Uji koefisien determinasi (  ) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variabel independen ( Ghozali,2006). 

Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .930
a
 .866 .860 1.794 
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a. Predictors: (Constant), Lingkungan_kerja, 

Rotasi_pekerjaan 

b. Dependent Variable: Kinerja_karyawan 

 

Dari hasil SPSS menunjukan bahwa koefisien determinasi sebesar 0,860. Hal 

tersebut menunjukan bahwa variabel rotasi pekerjaan (X1) dan lingkungan kerja 

(X2) dapat menjelaskan variabel kinerja sebesar 86,0 % sedangkan 14,0 % 

dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti. 

Pembahasan  

Pada hipotesis pertama, berdasarkan analisis linier berganda menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan antara rotasi pekerjaan terhadap kinerja 

karyawan pada karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratni 

Dewi (2017) menjelaskan bahwa rotasi pekerjaan berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. Rotasi pekerjaan merupakan program untuk mengembangkan 

kualitas kerja karyawan. Tujuan diadakan rotasi pekerjaan adalah untuk 

menambah tingkat kemampuan pengetahuan karyawan. Oleh karena itu, di RSUD 

Pandan Arang Boyolalali dilakukan adanya rotasi pekerjaan agar tingkat 

kejenuhan karyawan menurun sehingga dapat meningkatkan produktivitas 

pekerjaan masing-masing karyawan. Hal tersebut menyebabkan pengadaan rotasi 

pekerjaan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di RSUD Pandan Arang 

Boyolali.  

Pada hipotesis kedua, berdasarkan analisis linier berganda menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan pada karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & 

Taufiq (2012) menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja. 

Semakin aman dan nyaman lingkungan kerja maka semakin tinggi pula kinerja 

karyawan. Lingkungan kerja yang nyaman dan aman dapat meningkatkan 

produktivitas kinerja sehingga tugas yang dibebankan dapat terselesaikan dengan 
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tepat waktu. Bagi karyawan lingkungan yang bersih menjadi salah satu hal yang 

sangat penting karena dapat membuat karyawan menjadi nyaman dalam bekerja. 

Hubungan antar karyawan satu sama lain juga dapat membuat karyawan merasa 

lebih dihargai karena masing-masing karyawan menjadi lebih akrab, lebih 

harmonis sebab komunikasi berjalan dengan baik. Maka dapat digambarkan 

bahwa karyawan di RSUD Pandan Arang Boyolali merasa bahwa lingkungan 

kerja yang mereka tempati nyaman sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja. 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Kesimpulan dari hasil penelitian untuk memberikan hasil analisis data 

penelitian terhadap mengenai Pengaruh Rotasi Pekerjaan dan Lingkungan Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan di RSUD Pandan Arang Boyolali. Dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil regresi berganda maka diperoleh persamaan regresi 

yaitu : 

Y= 0,502X1 + 0,267 X2 

Dari hasil persamaan regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa 

variabel rotasi pekerjaan paling berpengaruh terhadap kinerja kemudian 

diikuti oleh variabel lingkungan kerja. 

2. Variabel rotasi pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja. Hal tersebut dibuktikan dengan koefisien regresi dengan nilai 

0,502 dan dengan nilai t hitung 7,101 lebih besar dari t tabel 1,675 dengan 

nilai sig 0,000 lebih kecil dari batas sig 0,05. Hal tersebut dapat diartikan 

bahwa semakin sering melakukan rotasi maka kinerja karyawan semakin 

baik. 

3. Variabel lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja. Hal tersebut dibuktikan dengan koefisien regresi dengan nilai 

0,267 dan dengan nilai t hitung 2,998 lebih besar dari t tabel 1,675 dengan 

nilai sig 0,004 lebih kecil dari batas sig 0,05. Hal tersebut dapat diartikan 

bahwa semakin lingkungan kerja yang baik maka semakin baik pula 

kinerja karyawan.  
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Implikasi Teoritis 

Hasil uji regresi linier berganda variabel rotasi pekerjaan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan sehingga dapat dikatakan bahwa 

hipotesis pertama diterima. Hal tersebut menolak penelitian yang dilakukan oleh 

Andriani (2013) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh positif antara rotasi 

kerja terhadap kinerja karyawan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah 

Operasi IX Jember.  

Hasil uji regresi linier berganda variabel lingkungan kerja memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan sehingga dapat dikatakan bahwa 

hipotesis kedua diterima. Hal tersebut menolak penelitian yang dilakukan oleh 

Hanafi dan Yohana (2017) menunjukkan bahwa lingkungan kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT BNI Life Insurance dalam 

penelitian tersebut dikatakan bahwa lingkungan kerja yang baik belum tentu dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Impikasi Terapan 

Dalam penelitian ini dapat memberikan implikasi terhadap variabel rotasi 

pekerjaan dapat meningkatkan kinerja karyawan maka pengadaan rotasi pekerjaan 

disarankan untuk dapat dilakukan sehingga kinerja karyawan dapat stabil. 

Lingkungan kerja yang baik juga membuat karyawan menjadi nyaman sehingga 

dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik pula. 

Keterbatasan penelitian 

1. Penelitian ini mempunyai keterbatasan tentang jumlah responden. Peneliti 

hanya meneliti sebanyak 54 karyawan dibagian manajemen dan sebagian 

dari tenaga medis di RSUD Pandan Arang Boyolali belum bisa 

menggambarkan keseluruhan kondisi karyawan sesungguhnya.  

2. Penelitian ini terbatas pada variabel rotasi pekerjaan dan lingkungan kerja, 

yang sesungguhnya masih banyak variabel yang lain.  
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Saran 

1. Saran untuk penelitian yang akan datang dapat menggunakan jumlah 

sampel yang lebih banyak sehingga dapat menggambarkan secara 

terperinci mengenai rotasi pekerjaan, lingkungan kerja terhadap kinerja. 

2. Saran untuk penelitian yang akan datang dapat menambah variabel-

variabel yang lainya yang mungkin berpengaruh lebih besar terhadap 

kinerja misalnya motivasi, kompensasi dan lain-lain. 

3. Perusahaan dapat melakukan rotasi pekerjaan secara berkala dikarenakan 

karyawan merasa lebih baik jika berpindah tempat agar tidak 

menimbulkan rasa bosan dalam bekeja. 

4. Dalam lingkungan kerja sebaiknya perusahaan memberikan fasilitas yang 

baik untuk karyawan untuk mendukung aktivitas pegawai. Tidak hanya 

kondisi fisik akan tetapi kondisi non fisik dimana setiap karyawan 

menjalin keakraban yang baik, serta menjalin hubungan yang baik antara 

atasan dan bawahan serta rekan kerja.  
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LAMPIRAN 

Tabel 2.  Indikator Rotasi pekerjaan, Lingkungan kerja dan Kinerja 

Variabel Definisi Operasional  Indikator  

Rotasi Pekerjaan 

Kaymaz (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotasi pekerjaan 

merupakan bekerja 

pada tugas atau posisi 

yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tingkat kejenuhan 

dalam bekerja 

2. Menambah 

pengetahuan dan 

ketrampilan 

3. Persiapan 

manajemen 

4. Pilihan posisi kerja 

yang sesuai 

5. Pengembangan 

hubungan sosial 

6. Tingkat lingkungan 

sekitar 

7. Tingkat kompetensi 

karyawan 

Lingkungan kerja  

Sedarmayanti (2009) 

Lingkungan yang 

berada disekitar 

karyawan dimana dia 

bekerja, yang 

didalamnya terdapat 

metode kerja serta 

pengaturan kerja. 

1. Udara 

2. Penerangan  

3. Kebersihan  

4. Keamanan 

5. Hubungan antara 

atasan 
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6. Hubungan antara 

rekan kerja 

Kinerja karyawan 

Menurut Moeheriono 

(2002) 

 

Kinerja merupakan 

hasil pencapaian 

individu atau kelompok 

dalam suatu perusahaan 

dengan tanggung jawab 

yang telah diberikan 

sesuai dengan tujuan 

dari perusahaan 

tersebut. 

1. Efektif 

2. Efisien 

3. Kualitas 

4. Kuantitas  

5. Ketepatan waktu 

6. Produktivitas 
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Kepada Yth, 

Bapak / Ibu Responden 

Di Tempat 

 

Dengan hormat, 

Saya Artika Yuniastuti mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan 

Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang sedang melaksanakan 

penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir yang berjudul Pengaruh Rotasi 

Pekerjaan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja di Rumah Sakit Umum Daerah 

Pandan Arang Boyolali. 

Pada kesempatan ini saya sangat mengharapkan bapak / ibu bersedia untuk 

menjadi responden dalam penyusunan penelitian. Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini hanya untuk kepentingan akademis. 

Akhir kata saya mengucapkan terimkasih kepada bapak / ibu yang telah 

meluangkan waktu untuk mengisi kuisioner penelitian ini. 

 

 

 

Hormat saya, 

 

Artika Yuniastuti 
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Karateristik Responden  

1. Nama   :    (inisial) 

2. Usia   : 

3. Jenis Kelamin  : 

4. Pendidikan Terakhir : 

5. Lama bekerja di RSUD Pandan Arang Boyolali : 

Petunjuk Pengisian Kuisioner 

Mohon bapak/ibu berkenan memilih salah satu opsi (STS/TS/N/S/SS) yang paling 

sesuai dengan kondisi / pendapat dari bapak/ibu dengan memberi tanda centang 

(√) pada salah satu kotak yang sesui dengan pilihan bapak/ibu. 

Keterangan : 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

N : Netral 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

 

Rotasi Pekerjaan 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Saya tidak memiliki semangat 

kerja bila ditempatkan pada 

divisi lain 

     

2 Saya bersungguh-sungguh 

dalam menyelesaikan tugas yang 

telah diberikan agar dapat 

menghasilkan pekerjaan yang 

optimal walaupun pindah ke 
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divisi yang lain 

3 Saya mampu bersaing dengan 

prestasi yang lebih baik saat 

saya dipindahkan ke devisi   

yang lain 

     

4 Rotasi kerja menempatkan saya 

pada bidang kemampuan yang 

saya miliki 

     

5 Dengan adanya rotasi pekerjaan, 

saya merasa cepat beradaptasi 

dengan lingkungan dan 

pekerjaan yang baru 

     

6 Lingkungan yang baru membuat 

saya  kurang giat dalam bekerja 

     

7 Rotasi kerja membuat saya lebih 

kompeten dalam pekerjaan 

     

 

Lingkungan kerja 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Saya merasa kondisi udara yang 

ada dilingkungan kerja kondusif 

     

2 Saya merasa kondisi penerangan 

yang ada dilingkungan kerja 

kondusif 

     

3 Saya merasa tingkat kebersihan 

yang ada dilingkungan kerja 
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kondusif 

4 Saya merasa keamanan 

dilingkungan kerja kondusif 

     

5 Saya merasa hubungan antara 

atasan dan karyawan terjalin 

harmonis 

     

6 Saya merasa hubungan antara 

sesama karyawan terjalin 

harmonis 

     

 

 

 

kinerja 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Pekerjaan yang saya lakukan 

sudah mencapai target yang 

ditentukan oleh perusahaan 

     

2 Saya berusaha mengurangi 

kesalahan dalam menyelesaikan 

pekerjaan 

     

3 Hasil pekerjaan yang saya 

lakukan sudah memenuhi 

kualitas yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan  

     

4 Saya berusaha mencapai target 

yang telah ditetapkan oleh 
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perusahaan 

5 Saya menyelesaikan pekerjaan 

dengan tepat waktu 

     

6 Saya berusaha teliti dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




