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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan asset penting dalam suatu 

perusahaan maupun organisasi. Salah satunya bisa dilihat pada kinerja  

karyawan tersebut. Kinerja seseorang akan dikatakan baik apabila karyawan 

pada perusahaan ataupun organisasi itu merasa aman dalam pekerjaan itu 

sendiri. Rasa aman ini tidak hanya tentang rasa aman terhadap kecelakaan 

kerja, namun juga rasa aman terhadap ancaman kehilangan pekerjaan itu 

sendiri. Tidak sedikit karyawan yang merasa tidak aman atas ancaman 

kehilangan pekerjaannya. Mereka merasa tidak aman karena ancaman yang 

dirasakan setiap individu ditempat kerjanya membuat peluang di pekerjaan itu 

sendiri semakin kecil. Akhirnya hal tersebut menimbulkan keingin berpindah 

dari tempat kerja tersebut semakin tinggi. 

Sumber daya manusia merupakan asset yang penting pada Dinas 

Peternakan Jawa Timur. Dinas Peternakan Jawa Timur merupakan instansi 

pemerintahan yang bergerak di bidang kehewanan/peternakan yang berada di 

Jl. Jend Achmad Yani 202, Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur. Dinas 

peternakan jawa timur ini merupakan Organisasi yang sukses. Organisasi 

yang sukses tentunya tidak terlepas dari sumber daya manusia yang 

berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dapat dilihat dari kinerja 
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karyawannya. Apabila kinerja suatu organisasi rendah maka ada beberapa 

faktor yang mempengaruhinya. 

Salah faktor yang mempengaruhi kinerja menurun adalah 

ketidakamanan kerja yang dirasakan karyawan atas pekerjaannya. Pada Dinas 

Peternakan Jawa Timur terdapat 3 golongan karyawan yaitu pegawai tetap, 

pegawai tidak tetap (PTT) dan pegawai UHL (upah haraian lepas). Fenomena 

yang terjadi di Dinas Peternakan Jawa Timur adalah ketidakamanan kerja 

yang dirasakan pegawai tidak tetap dan pegawai UHL karna kurangnya 

kesempatan karir yang akan didapatkan. Hal ini akan memicu karyawan 

supaya mencari peluang kesempatan karir yang lebih menjanjikan. Keinginan 

berpindah karyawan akan menjadi meningkat dan akan berdampak pada 

kinerja karyawan tersebut yang semakin menurun. 

Fenomena yang terjadi Dinas Peternakan Jawa Timur  adalah ada 

beberapa karyawan yang merasakan ketidakamanan kerja namun ia tidak 

memiliki keinginan untuk meninggalkan pekerjaannya. Alasan beberapa 

karyawan ini tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan pekerjaannya 

adalah kekhawatiran karyawan akan pekerjaan yang akan di dapatkannya 

tidak lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Selain itu rasa nyaman yg 

didapatkan di tempat kerjanya dikhawatirkan tidak bisa ia dapatkan lagi di 

tempat kerja yang baru. Oleh karna itu beberapa karyawan ini tetap menjaga 

kinerjanya untuk tetap bertahan di tempat kerjanya sekarang. 

Maka dari itu apabila karyawan merasa aman atas pekerjaannya maka 

karyawan tersebut cenderung tidak akan meninggalkan pekerjaannya karna 
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pekerjaan itu penting bagi dirinya dan pengembangan karirnya. Karyawan 

tersebut juga akan meningkatkan kinerjanya apabila karyawan tersebut merasa 

aman terhadap pekerjaannya.  

Greenhalgh dan Rosenblatt (1984) dalam (Syaharudin, Utami, & 

Andini, 2017) mendefinisikan ketidakamanan kerja sebagai suatu persepsi 

ketidakberdayaan yang dirasakan karyawan untuk menjaga kontinuitas atau 

keberlangsungan situasi pekerjaan. Ketika karyawan merasa tidak aman atas 

pekerjaannya mereka cenderung akan mencari pekerjaan lain yang lebih aman 

supaya kebutuhan rasa aman dalam menjalankan tugasnya dapat terpenuhi. 

Penelitian mengenai job insecurity terhadap turnover intention 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Syaharudin, Utami, & Andini, 

2017) tentang pengaruh job insecurity dan lingkungan kerja terhadap turnover 

intentions melalui stress kerja sebagai variabel intervening pada karyawan PT. 

Wonokoyo Jaya Corporindo Pasuruan yang menggunakan alat analisis jalur 

menunjukkan job insecurity berpengaruh signifikan terhadap turnover 

intention. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari (Widyasari, Dewi, 

& Subudi, 2017) tentang pengaruh ketidakamanan kerja dan kompensasi 

terhadap kepuasan kerja dan turnover intention karyawan Besakih beach hotel 

Denpasar menggunakan alat analisis jalur yang menunjukkan bahwa 

ketidakamana kerja berpengaruh positif terhadap turnover intention. Namun 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wening, 2005) tentang  

pengaruh ketidakamanan kerja (job insecurity) sebagai dampak restrukturisasi 

terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasi dan intensi keluar survivor 
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dengan alat analisis regresi dan HRA (analisis regresi hirarkikal) 

menunjukkan bahwa job insecurity secara signifikan dan negatif tidak 

berpengaruh terhadap intensi turnover. Jadi penelitian mengenai job 

insecurity terhadap turnover intention masih terdapat kesimpangsiuran hasil 

penelitian sehingga perlu dilakukan penelitian. 

Menurut Lee et al (2012)  dalam (Susanti & Palupinngdyah, 2016) 

turnover intention merupakan kemungkinan atau kecenderungan karyawan 

untuk meninggalkan organisasi tempat dia bekerja sekarang, dan 

kecenderungan ini akan mengarah kepada perilaku turnover. Seseorang yang 

memiliki turnover intention yang tinggi maka seseorang tersebut akan berfikir 

untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik dan meninggalkan organisasi 

tersebut. 

Menurut Widodo (2010) dalam (Susanti & Palupinngdyah, 2016) 

dampak dari turnover intention adalah penurunan kinerja karyawan, sehingga 

perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan turnover intention supaya 

turnover intention dapat ditekan. Sikap yang muncul dalam individu ketika 

muncul turnover intention adalah adanya keinginan karyawan untuk mencari 

pekerjaan baru yang lebih baik ditempat lain ataupun rencana karyawan untuk 

meninggalkan organisasi atau perusahaan dalam waktu tiga bulan, enam 

bulan, satu tahun atau dua tahun yang akan datang (Widodo,2010).  

Ketika karyawan tersebut sudah berfikir ingin meninggalkan 

organisasinya dan mencari lowongan pekerjaan yang lebih baik namun 

apabila kesempatan untuk pindah tidak tersedia atau pekerjaan yang tersedia 
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tidak lebih baik dari pekerjaan yang sebelumnya maka hal ini akan berdampak 

terhadap  perilaku di tempat kerjanya. Perilaku yang menggambarkan 

karyawan tersebut seperti datang terlambat, sering bolos, kurang antusias 

terhadap pekerjaannya sehingga hal ini akan berdampak pada kinerjanya yang 

terus menurun. 

Penelitian tentang turnover intention terhadap kinerja didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh (Susanti & Palupinngdyah, 2016) tentang 

pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 

dengan turnover intention sebagai variabel intervening yang menggunakan 

alat analisis path analysis menunjukkan turnover intention berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kinerja. Penelitian ini juga didukung oleh 

penelitian dari (Soedarmadi, Christy, & Dewi, 2017) dengan judul peran 

keamanan kerja dan komitmen organisasi terhadap turnover intention serta 

dampaknya pada kinerja karyawan menggunakan alat analisis SEM 

(Structural Equation Model) menunjukkan turnover intention berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kinerja karyawan. Lain halnya dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Sumarni, 2011) dengan judul pengaruh employee 

retention terhadap turnover intention dan kinerja karyawan menggunakan alat 

analisis regresi linier sederhana yang menunjukkan turnover berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja. Jadi penelitian mengenai 

turnover intention terhadap kinerja masih terdapat kesimpangsiuran hasil 

penelitian sehingga perlu dilakukan penelitian. 
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Kinerja merupakan ketersediaan seseorang atau kelompok orang untuk 

melaksanakan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung 

jawabnya dengan hasil yang diharapkan, Rivai & Basri (2005) dalam 

(Sinambela, 2012). 

Kinerja karyawan akan meningkat apabila kebutuhan dalam pekerjaan 

terpenuhi dengan baik. Salah satu kebutuhan yang dibutuhkan karyawan di 

tempat kerjanya adalah kebutuhan akan rasa aman. Apabila karyawan merasa 

aman makan hal ini akan berdampak terhadap kinerjanya pada organisasi 

tersebut. 

Penelitian tentang job insecurity terhadap kinerja didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh (Andrinirina, Sudarsih, & Dwipayana, 2015) 

tentang pengaruh lingkungan kerja dan job insecurity terhadap kinerja dan 

turnover intention karyawan pada royal hotel n’lounge Jember menggunakan 

alat analisis path analysis dengan hasil job insecurity berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Selain itu penelitian ini juga didukung 

oleh penelitian dari (Manuaba & Astiti, 2014) dengan judul hubungan 

ketidakamanan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 

kontrak pada PT Bank CIMB Niaga TBK, wilayah bali menggunakan alat 

analisis regresi ganda menunjukkan hasil bahwa ketidakamanan kerja 

berhubungan negatif signifikan dengan kinerja karyawan. Namun lain halnya 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sanny & Kristanti, 2012) dengan 

judul pengaruh lingkungan kerja dan job insecurity terhadap motivasi kerja 

dan dampaknya pada kinerja karyawan outsourcing Mall Lippo Cikarang 
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yang menggunakan alat analisis path analysis menunjukkan job insecurity 

memiliki hubungan yang lemah dan signifikan terhadap kinerja. Jadi 

penelitian mengenai job insecurity terhadap kinerja masih terdapat kesimpang 

siuran hasil penelitian sehingga perlu dilakukan penelitian.  

Penelitian ini memodifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

(Ajiputra & Yuniawan, 2016) tentang analisis pengaruh job insecurity dan 

kepuasan kompensasi terhadap turnover intention serta dampaknya pada 

kinerja karyawan (studi pada PDAM Kabupaten Semarang). Kemudian 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya peneliti mengambil 

variabel job insecurity, turnover intention dan kinerja, untuk dijadikan sebuah 

model penelitian. Peneliti tidak menggunakan variabel kepuasan kompensasi 

karena tidak ada masalah kompenasi di perusahaan tersebut.  Maka dari itu 

peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Job Insecurity 

Terhadap Kinerja Dengan Turnover Intention  sebagai Variabel Intervening 

Karyawan Dinas Peternakan Jawa Timur” 

B. Rumusan Masalah 

1. Berdasarkan latar belakang di atas maka apabila seseorang merasa 

terancam atas keberlangsungan pekerjaannya maka orang tersebut akan 

cenderung berfikir dan mencari pekerjaan yang lebih baik untuk 

kebutuhan karirnya. Maka dari itu rumusan masalah yang pertama adalah 

apakah job insecurity berpengaruh signifikan terhadap turnover intention? 

2. Seseorang yang memiliki niat untuk berpindah dari pekerjaan sering 

berfikir dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Namun ketika pekerjaan 
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lain yang tersedia tidak lebih baik dari pekerjaannya saat ini maka hal ini 

akan berdampak pada kinerjanya dengan sikap sering datang terlambat, 

malas ditempat kerja dan lain sebagainya. Maka dari itu rumusan masalah 

yang kedua adalah apakah turnover intention berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja? 

3. Seseorang yang memiliki kinerja yang baik biasanya kebutuhan di tempat 

kerjanya sudah terpenuhi. Salah satu kebutuhan yang diinginkan karyawan 

adalah kebutuhan rasa aman. Ketika karyawan tidak mendapatkan 

kebutuhan rasa aman di tempat kerjanya maka kinerja karyawan tersebut 

akan menurun. Sehingga rumusan masalah yang ketiga adalah apakah job 

insecurity berpengaruh signifikan terhadap kinerja? 

4. Seseorang yang merasa terancam atas pekerjaannya maka seseorang 

tersebut akan merasa tegang, gelisah dan khawatir terhadap 

keberlangsungan pekerjaannya dimasa yang akan datang. Ketika mereka 

merasa terancam atas pekerjaannya maka tindakan yang mungkin 

dilakukan adalah berfikir untuk keluar dan mencari pekerjaan yang lebih 

baik lagi. Namun ketika peluang untuk keluar tidak tersedia atau pekerjaan 

yang tersedia tidak lebih baik, maka hal ini akan mengganggu kinerja 

yang akan semakin menurun. Sehingga rumusan masalah yang keempat 

adalah apakah job insecurity berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

melalui turnover intention?  
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengidentifikasi apakah job insecurity berpengaruh signifikan 

terhadap turnover intention. 

2. Untuk mengidentifikasi apakah turnover intention berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

3. Untuk mengidentifikasi apakah job insecurity berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

4. Untuk mengidentifikasi apakah job insecurity berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja melalui turnover intention. 

D. Manfaat 

Dengan disusunnya penelitian ini diharapkan menjadi manfaat yang baik 

bagi berbagai pihak, antara lain : 

1. Untuk responden 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan 

yang bermanfaat untuk mengatasi ketidakamanan kerja, turnover 

intention dan kinerja karyawan. 

2. Untuk objek penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang berharga dan 

dapat memberikan masukan maupun bahan pertimbangan untuk 

mengelola perusahaan yang lebih efektif dan efisien. 
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3. Untuk orang lain 

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan refrensi dalam penelitian 

selanjutnya serta sebagai menambah wawasan dan pengetahuan. 

 


