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BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Kerangka Penelitian 

1. Job Insecurity 

Ketidakaman kerja merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing 

lagi dalam perusahaan  maupun organisasi. Hal ini terjadi karna adanya jenis 

pekerjaan yang sifatnya sementara. Menurut Rowntree (2005) dalam (Hanafiah, 

2014) Ketidakamanan kerja atau dapat disebut dengan job insecurity dapat 

didefinisikan sebagai kondisi psikologis seseorang yang berhubungan dengan 

rasa takut akan kehilangan pekerjaanya, prospek akan terjadinya demosi, 

penurunan jabatan serta berbagai macam ancaman lainnya terhadap kondisi 

kerja yang dapat mengakibatkan menurunkan kesejahteraan yang akan 

dirasakan karyawan. 

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. Setiap karyawan pastinya mendambakan 

keamanan dalam pekerjaannya. Keamanan yang diinginkan karyawan tidak 

hanya aman dalam konteks aman dari kecelakaan kerja. Namun keamanan yang 

diinginkan dapat berupa kesempatan mendapatkan promosi, kejelasan akan 

karir dimasa mendatang dan lain sebagainya. 
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(Ashford, Lee, & Bobko, 1989) job insecurity atau ketidakamanan kerja 

adalah tingkat ancaman yang dirasakan karyawan atas pekerjaannya dan 

merasakan ketidakberdayaan untuk melakukan segala hal mengenai 

pekerjaannya. Kondisi ini marak terjadi di perusahaan maupun organisasi 

karena banyaknya perusahaan atau organisasi yang memperkerjakan karyawan 

dengan status tidak tetap. Karyawan tidak tetap ini biasanya akan mengalami 

job insecurity. 

Menurut Saylor (2004) dalam (Hanafiah, 2014) job insecurity dapat 

diartikan sebagai perasaan stres, gelisah, tegang, khawatir dan merasa tidak 

pasti dalam hal keberadaan pekerjaannya selanjutnya yang dirasakan para 

karyawan. Ketidakpastian ini dapat disebabkan oleh pekerjaan yang durasinya 

hanya sementara. Sehingga karyawan akan merasa tidak merasa aman terhadap 

pekerjaannya dan akan berfikir untuk meninggalkan perusahaan maupun 

organisasi dimana ia bekerja. 

Dapat disimpulkan bahwa job insecurity atau ketidakamanan kerja 

merupakan  kondisi psikologis seseorang karna ketidakberdayaannya dalam 

menjaga keberadaan pekerjaannya untuk keberlangsunga karirnya dimasa yang 

akan datang. Seseorang yang merasakan job insecurity atau ketidakaman kerja 

akan merasa tegang, gelisah, serta khawatir akan kehilangan pekerjaannya.  

(Ashford, Lee, & Bobko, 1989) mengatakan terdapat 5 komponen dari job 

insecurity : 

a. Tingkat pentingnya aspek kerja tersebut bagi karyawan yang dapat 

mempengaruhi tingkat insecure atau perasaan tidak aman atas aspek 
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kerjanya seperti peluang untuk promosi dan kebebasan untuk 

menjadwalkan pekerjaan. 

b. Tingkat ancaman yang dirasakan individu terhadap aspek-aspek 

pekerjaan seperti kesempatan untuk mendapat promosi, 

mempertahankan tingkat upah pada saat ini ataupun memperoleh 

kenaikan upah. Individu yang merasa terancam terhadap aspek 

kerjanya maka ia akan merasa tidak aman dan akan mengganggu 

kondisi psikologisnya dengan sikap tegang, gelisah maupun khawatir 

di tempat kerja. 

c. Tingkat kepentingan yang dirasakan individu mengenai potensi 

setiap peristiwa negatif yang akan mengancam pekerjaanya. 

Contohnya: diberhentikan sementara atau dipecat. 

d. Tingkat ancaman yang akan mempengaruhi keseluruhan kerja 

individu karena kemungkinan akan terjadi peristiwa-peristiwa negatif 

seperti dipindahkan ke kantor cabang lain hingga dipecat dari 

pekerjaannya. 

e. Ketidakberdayaan yang dimiliki individu karena hilangnya kontrol 

terhadap pekerjaannya. 

(Ashford, Lee, & Bobko, 1989) mengategorikan penyebab job insecurity 

ke dalam tiga kelompok: 

a. Kondisi lingkungan dan organisasi 

Faktor kondisi lingkungan dan organisasi ini dapat dijelaskan 

dengan komunikasi yang terdapat pada organisasi dan perubahan 
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dalam organisasi. Perubahan organisasional terjadi karna organisasi 

melakukan downsizing, restrukturisasi dan merger. 

b. Karakteristik individual dan jabatan pekerja 

Karakteristik individual dan jabatan pekerja terdiri dari : usia, 

gender, senioritas, pendidikan, posisi pada perusahaan, latar 

belakang budaya, status, sosial ekonomi, dan pengalaman kerja. 

c. Karakteristik personal pekerja 

Job insecurity dapat dipengaruhi oleh karakteristik personal 

pekerja antara lain : locus of control, self esteem, dan perasaan 

optimis atau pesimis pada karyawan 

Smithson dan Lewis (2000) dalam (Hanafiah, 2014) mengatakan bahwa 

yang menyebabkan job insecurity muncul adalah banyak jenis pekerjaan yang 

sifatnya sementara atau pekerjaan yang sifatnya kontrak. Semakin banyak 

pekerjaan dengan jenis sementara atau tidak permanan maka akan 

menyebabkan job insecurity karyawan semakin meningkat. 

(Setiawan & Hadianto, 2010) Job insecurity sebagai suatu atmosfer 

ketenagakerjaan membawa dampak yang sangat luas, mulai dari secara 

langsung terhadap karyawan baik dari sisi psikologis, di mana karyawan merasa 

tidak nyaman dan terancam akan masa depannya, maupun dari sisi fisiologis, 

yang bersumber dari efek psikologis itu sendiri; kemudian apabila orang 

tersebut merupakan employability, yaitu karyawan yang memiliki nilai tambah 

yang tinggi bagi perusahaan dan memiliki multiskill yang jarang ditemukan 

pada organisasi lain, maka job insecurity akan membawa dampak negatif 
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terhadap pekerjaan orang tersebut menjadi kurang produktif dan efektif, dan 

pada akhirnya, pada jangka panjang akan membawa kehancuran pada kinerja 

organisasi secara keseluruhan. 

2. Turnover Intention (keinginan berpindah) 

Keinginan untuk pindah (turnover intention) merupakan sinyal awal 

terjadinya turnover karyawan di dalam organisasi. Turnover mengacu pada 

realita yang dihadapi suatu organisasi dengan melihat berapa banyak karyawan 

yang meninggalkan organisasi pada suatu periode tertentu, sedangkan turnover 

intention atau keinginan untuk berpindah mengacu pada hasil evaluasi individu 

mengenai keberlangsungan karyawan dalam menjalin hubungan dengan 

organisasi, namun tindakan meninggalkan organisasi ini belum diwujudkan dan 

belum pasti akan dilakukan (Witasasri, 2009) dalam (Ajiputra & Yuniawan, 

2016). 

Low et al (2001) dalam (Soedarmadi, Christy, & Dewi, 2017) 

menyebutkan bahwa keinginan untuk berpindah (turnover intention) merupakan 

pertanda awal untuk terjadi turnover SDM di dalam suatu organisasi. Turnover 

intention menunjukkan tingkat kecenderungan sikap yang dimiliki oleh 

karyawan untuk mencari pekerjaan baru ditempat lain ataupun meninggalkan 

organisasi dalam waktu tiga bulan, enam bulan, satu tahun, dan dua tahun yang 

akan datang. 

Harnoto (2002) dalam (Barsah, 2017) menyatakan: “Turnover intentions 

adalah kadar atau intensitas dari keinginan untuk keluar dari perusahaan, 
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banyak alasan yang menyebabkan timbulnya turnover intentions ini dan 

diantaranya adalah keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik” 

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 

Menurut Mobley et al (1978) dalam (Halimah, Fathoni, & Minarsih, 

2016) turnover intention atau keinginan untuk berpindah merupakan niat 

karyawan atau kecenderungan karyawan untuk berhenti bekerja dari 

pekerjaannya secara sukarela atau berpindah dari tempat kerjanya ke tempat 

kerja yang lain menurut pilihannya sendiri. Menurut Bluedorn (2001) dalam 

(Halimah, Fathoni, & Minarsih, 2016) turnover intention adalah kecenderungan 

sikap atau tingkat dimana seorang karyawan memiliki kemungkinan untuk 

meninggalkan organisasi atau mengundurkan diri secara sukarela dari 

pekerjaanya. 

Dapat disimpulkan bahwa turnover intention atau keinginan untuk 

berpindah adalah niat, kecenderungan atau kemungkinan karyawan untuk 

meninggalkan organisasi atau perusahaan tempat ia bekerja secara sukarela 

untuk mencari pekerjaan yang lebih baik sesuai dengan pilihannya sendiri. 

Karyawan yang memiliki turnover intention yang tinggi akan memicu 

terjadinya perilaku turnover.  
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Menurut Mobley et al (1978) dalam (Halimah, Fathoni, & Minarsih, 

2016) indikator pengukuran dari turnover intention terdiri dari : 

a. Thinking of Quitting (memikirkan untuk keluar) 

Indikator ini mencerminkan seorang karyawan yang sering berfikir 

untuk meninggalkan pekerjaannya ataupun tetap tinggal dengan kondisi 

pekerjaannya yang sekarang. Seseorang yang sering berfikir utuk 

meninggalkan tempat kerjanya biasanya disebabkan oleh ketidakpuasan 

karyawan atas pekerjaan. Ketidakpuasan ini bisa disebabkan oleh jenis 

pekerjaan yang diterima karyawan tersebut tidak sesuai dengan 

harapannya. 

b. Intention to search (pencarian pekerjaan) 

Indikator ini mencerminkan individu berkeinginan untuk mencari 

pekerjaan pada organisasi lain. Jika karyawan sudah mulai sering berpikir 

untuk keluar dari pekerjaannya, karyawan tersebut akan mencoba mencari 

pekerjaan diluar perusahaannya yang dirasa lebih baik.  

c. Intention to Quit (keinginan untuk keluar) 

Indikator ini mencerminkan individu yang  berkeinginan atau berniat 

untuk meninggalkan organisasi. Karyawan yang berniat untuk 

meninggalkan organisasi biasanya sudah mendapatkan pekerjaan yang 

lebih baik ditempat kerja lain dan karyawan tesebut akan membuat 

keputusan untuk tetap tinggal atau keluar dari pekerjaannya. 
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Falconi (2001) dalam (Pawesti & Wikansari, 2016) menyebutkan beberapa 

penyebab turnover antara lain: 

a. Kesempatan promosi 

Salah satu faktor yang memyebabkan kesempatan promosi tidak 

tersedia adalah adanya pekerjaan yang bersifat sementara atau tidak 

tetap. 

b. Kesempatan Pembayaran 

Faktor upah merupakan salah satu faktor terjadinya turnover. 

Apabila seorang karyawan tidak merasa puas dengan upah yang 

dibayarkan maka hal ini akan menyebabkan karyawan berniat mencari 

pekerjaan lain dengan upah yang menjanjikan. 

c. Ketidakpuasan terhadap rekan kerja atau atasan 

Kepuasan terhadap rekan kerja ataupun atasan menjadi salah satu 

penyebab turnover intention. Karyawan yang memiliki rekan kerja atau 

atasan yang tidak sesuai dengan karakter diri karyawan akan 

menyebabkan terjadinya turnover intention. Maka perlu kesesuaian 

antara karyawan dengan rekan kerja maupun atasan agar karyawan 

tetap bertahan di perusahaan maupun organisasi. 

d. Ketidakpuasan terhadap  pekerjaan itu sendiri  

Ketidakpuasan terhadap pekerjaan seperti dapat menyebabkan 

turnover intention. Hal yang terkait ketidakpuasan terhadap pekerjaan 

seperti pengulangan, autonomy dan tanggung jawab. 
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e. Faktor personil  

Faktor personil yang akan mempengaruhi turnover seperti usia, 

masa tugas pendek, keingintahuan individu dan ketidakstabilan. 

Menurut Sari dan Kusrini (2010) dalam (Susanti & Palupinngdyah, 2016) 

dampak dari turnover adalah dapat mempengaruhi keseluruhan dari prestasi 

karyawan dan dapat mempengaruhi aktivitas kerja perusahaan. Apabila 

turnover tidak ditekan maka hal ini akan berdampak pada perusahaan yang 

harus mengeluarkan biaya untuk mencari tenaga kerja baru atau untuk melatih 

tenaga kerja yang sudah ada untuk menggantikan posisi tenaga kerja yang 

sudah keluar. Maka dari itu penting untuk menekan aktivitas turnover guna 

mempertimbangkan kelangsungan operasional perusahaan.  

Menurut Mobley et al (1978)  dalam (Halimah, Fathoni, & Minarsih, 

2016) turnover intention yang tinggi maupun rendah akan berdampak pada 

karyawan dan perusahaan, antar lain : 

a. Beban kerja 

Apabila aktivitas turnover pada suatu organsasi ataupun perusahaan 

tinggi, maka Beban kerja karyawan akan bertambah karna jumlah 

karyawan dalam suatu organisasi itu berkurang. Sehingga semakin tinggi 

keinginan karyawan untuk keluar maka semakin tinggi pula beban kerja 

karyawan yang harus di kerjakan. 

b. Biaya penarikan karyawan 
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Biaya penarikan karyawan menyangkut waktu dan fasilitas untuk 

wawancara dalam proses seleksi karyawan. Dalam proses penarikan juga 

perlu mempelajari penggatian karyawan yang mengundurkan diri. 

c. Biaya pelatihan 

Turnover yang tinggi akan menyebabkan meningkatnya biaya 

pelatihan karna karyawan yang keluar digantikan oleh karyawan baru, 

sehingga karyawan yang baru perlu diberikan pelatihan. Biaya pelatihan 

menyangkut waktu pengawasan, departemen personalia dan karyawan 

yang dilatih.  

d. Selama masa pergantian karyawan ada produksi yang hilang 

Jumlah karyawan yang berkurang akan mengurangi jumlah produksi 

pula, terlebih apabila karyawan yang keluar adalah karyawan yang 

memiliki produktivitas yang tinggi akan mempengaruhi tercapainya target 

penjualan. 

e. Karyawan baru membuat banyak pemborosan 

Dampak dari turnover yang tinggi akan membuat perusahaan 

mengeluarkan biaya yang sebenarnya bisa dihindari. Apabila SDM 

dikelola dengan baik maka biaya-biaya untuk mengembangkan SDM 

dapat ditekan dan karyawan bisa dapat bertahan lebih lama di perusahaan. 

f. Memicu stres karyawan 

Keharusan karyawan lama untuk beradaptasi dengan karyawan baru 

dapat menimbulkan stres kerja. Stres dapat terjadi apabila perilaku 

karyawan baru tidak sesuai dengan harapan karyawan lama.  
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3. Kinerja 

(Wirawan, 2015) kinerja merupakan sigkatan dari kinetika energi kerja 

yaitu energi manusia jika dikinetikkan atau dipekerjakan akan menghasilkan 

keluaran kerja. Istilah lain yang sering dipergunakan untuk kinerja adalah 

performa, akan tetapi istilah ini banyak digunakan untuk kinerja mesin. Kinerja 

merupakan performance atau unjuk kerja. Kinerja dapat pula diartikan sebagai 

prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja (Suwatno & Priansa, 

2013). 

Mangkunegara (2008) dalam (Susanti & Palupinngdyah, 2016) 

menyatakan kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seorang karyawan baik 

secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan tersebut. Menurut Martoyo 

(2000) dalam (Sa'diyah, Irawati, & Faidal, 2017) kinerja merupakan hasil kerja 

karyawan selama periode waktu tertentu dengan membandingkan kemungkinan 

seperti standar kerja, target/sasaran ataupun kriteria yang telah disepakat 

bersama. 

(Viswesvaran & Ones, 2000) kinerja adalah tindakan, perilaku dan hasil 

yang terukur atas keterlibatan karyawan dalam mewujudkan tujuan organisasi. 

Ketika kinerja karyawan pada suatu organisasi itu baik maka tujuan organisasi 

juga akan tercapai dengan baik. 

Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja atau prestasi kerja merupakan 

hasil kerja yang dicapai seseorang baik kualitas maupun kuantitas yang berlaku, 

dalam kurun waktu tertentu, berkenaan dengan pekerjaan serta perilaku dan 
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tindakan yang diberikan kepada karyawan. Kinerja yang baik akan mendorong 

tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien karna apa yang 

dikerjakan sesuai dengan target perusahaan. 

(Bangun, 2012) mengatakan bahwa kinerja dapat diukur melalui 5 

dimensi seperti : 

a. Jumlah pekerjaan 

Persyaratan yang menjadi standar pekerjaan individu ataupun 

kelompok adalah jumlah kerja yang dihasilkan. Setiap pekerjaan 

memiliki persyaratan yang berbeda sehingga menuntut karyawan harus 

memenuhi persyaratan tersebut baik pengetahuan, keterampilan, 

maupun kemampuan yang sesuai. Berdasarkan persyaratan tersebut 

dapat diketahui jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk dapat 

mengerjakannya atau jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan seorang 

karyawan. 

b. Kualitas pekerjaan 

Setiap karyawan dituntut untuk melakukan suatu pekerjaan  

dengan memperhatikan persyaratan yang sudah ditentukan perusahaan 

guna untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Karyawan harus 

mengerjakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan standar kualitas 

pekerjaan tersebut. Apabila karyawan menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan persyaratan kualitas kerja yang ditetapkan, maka karyawan 

tersebut memiliki kinerja yang baik. 
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c. Ketepatan waktu 

Karakteristik yang berbeda dalam suatu pekerjaan 

menyebabkan beberapa jenis pekerjaan harus diselesaikan pada waktu 

yang tepat. Hal ini dilakukan agar tidak menghambat pekerjaan lain 

yang memiliki ketergantungan. Ketika suatu pekerjaan tidak 

diselesaikan tepat waktu hal ini akan menghambat pekerjaan yang lain 

dan akan berakibat pada kualitas maupun kuantitas hasil kerja yang 

menurun.  Di sisi lain pekerjaan harus diselesaikan tepat waktu karna 

perusahaan harus memenuhi pesanan dari pelanggan pada batas waktu 

yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu dimensi ini menuntut karyawan 

untuk bisa menyelesaikan tugas tepat waktu.  

d. Kehadiran  

Karyawan dituntut untuk hadir dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan  sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ada tipe 

pekerjaan yang menuntut karyawan untuk hadir selama delapan jam 

sehari dalam waktu lima hari kerja. Kinerja karyawan dapat dinilai 

melalui tingkat kehadiran karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya. 

e. Kemampuan kerja sama 

Ada beberapa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu 

orang saja. Ada jenis pekerjaan tertentu yang harus dikerjakan oleh 

dua orang karyawan atau lebih, sehingga hal ini menuntut kerjasama 

antar karyawan untukdapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. 



24 

 

Penilaian kinerja karyawan juga dapat dilihat dari kemampuan 

karyawan dalam bekerja sama dengan rekan kerja lainnya. 

Menurut Viswesvaran (1993) dalam (Siswono & Sim, 2016) 

menyebutkan bahwa dimensi kinerja ada 6 dimensi : 

a.  Effort (usaha) 

Kinerja karyawan dapat dinilai melalui usaha karyawan tersebut dalam 

menyelesaikan tugasnya. Hal ini dapat dilihat dari inisiatif dan giat 

tidaknya karyawan dalam bekerja. 

b. Job knowledge (pengetahuan kerja) 

Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki karyawan dapat dilihat 

dari kemampuan karyawan dalam memahami hal-hal yang berkaitan 

dengan pekerjaannya. 

c. Quality (kualitas) 

Kualitas merupakan seberapa baik seorang karyawan dalam 

menyelesaikan tugasnya. 

d. Quantity (kuantitas) 

Kuantitas merupakan jumlah pekerjaan yang diselesaikan karyawan. 

Jumlah ini dapat dinyatakan dalam niai mata uang, jumlah unit produksi 

maupun jumlah siklus aktivitas yang telah diselesaikan. 

e. Compliance with rules (kepatuhan terhadap aturan) 

Hal ini berkaitan dengan kepahaman dan kepatuhan karyawan di 

dalam perusahaan mengenai aturan dan regulasi yang telah ditetapkan. 

f. Interpersonal competence (kompetensi antarpribadi) 
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Hal ini berkaitan dengan kemampuan seorang karyawan dalam 

menjalin hubungan yang baik dengan orang lain serta kemampuan 

karyawan dalam bekerjasama dengan rekan kerjanya. 

Gibson (2002) dalam (Sa'diyah, Irawati, & Faidal, 2017) kinerja 

dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut : 

a. Atribut individu 

Individu yang satu dengan yang lain dapat dibedakan dengan adanya 

atribut yang melekat pada diri individu tersebut. Faktor ini dapat 

mempengaruhi kecakapan individu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

telah ditentukan. Hal ini terdiri dari : 

1. Karakteristik demografi 

Misalnya : umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya 

2. Karakteristik kompetensi 

Misalnya : kecerdasan, bakat, keterampilan, kemampuan dan lain 

sebagainya. 

3. Karakteristik psikologi 

Misalnya : nilai-nilai yang dianut seperti sikap dan perilaku 

b. Kemauan untuk bekerja 

Kemauan merupakan suatu kekuatan individu untuk memicu usaha 

dalam menyelesaikan pekerjaannya agar lebih terarah. Kemauan individu 

untuk bekerja keras diperlukan untuk mencapai kinerja yang baik. Adanya 

kemauan untuk bekerja yang tinggi akan menunjukkan adanya 

kesempatan untuk mencapai suatu prestasi. 
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c. Dukungan organisasi 

Dukungan dari organisasi ataupun perusahaan diperlukan dalam 

tercapainya tujuan karyawan yang tinggi. Dukungan organisasi juga 

diperlukan untuk mengantisipasi keterbatasan baik dari karyawan maupun 

dari perusahaan. Misalnya : kejelasan dalam memberikan informasi, 

perlengkapan, peralatan dan lain sebagainya. 

(Cendani & Tjahjaningsih, 2015) kinerja karyawan akan mempengaruhi 

seberapa banyak karyawan  dalam memberikan kontribusi kepada organisasi. 

Kontribusi ini meliputi : 

1. Kuantitas keluaran 

Kuantitas keluaran dapat dinilai dari target  capaian kerja dan 

ketepatan waktu dalam  penyelesaian pekerjaan. 

2. Kualitas keluaran 

Kualitas keluaran dinilai dari tanggung jawab dan inisiatif yang 

dimiliki oleh pegawai dalam menyelesaikan tugasnya.  

3. Jangka waktu keluaran 

Karyawan yang memiliki jangka waktu keluaran yang baik 

biasanya kinerja karyawan itu baik pula karna dapat menyelsaikan 

tugasnya dengan tepat waktu. 

4. Kehadiran ditempat kerja 

Karyawan yang memiliki kinerja yang baik maka karyawan 

tersebut akan sering hadir ditempat kerja. Apabila kinerja karyawan 

buruk maka kehadiran ditempat kerjanya akan rendah. 
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5. Sikap kooperatif 

Karyawan yang memiliki kinerja yang baik akan mendorong 

karyawan tersebut untuk bersikap kooperatif di tempat kerjanya. 

Kinerja merupakan tolak ukur efektif tidaknya manajemen mengelola 

suatu organisasi, maka kinerja tinggi memberikan indikasi bahwa manajemen 

bekerja sangat efektif dalam merealisasikan tujuan organisasi (Wimaryanis, 

2014). Sebaliknya, kinerja rendah memberikan indikasi bahwa manajemen 

bekerja tidak efektif dalam merealisasikan tujuannya. Dapat dikatakan bahwa 

kinerja merupakan faktor sentral bagi pekerjaan manajemen dalam mengelola 

organisasi. Penting bagi manajemen untuk mengenali dan memahami berbagai 

aspek yang berkaitan dengan kinerja pegawai, baik dari faktor penyebab 

maupun faktor akibat. 

4. Pengaruh job insecurity terhadap turnover intention 

Job insecurity atau ketidakamanan kerja merupakan kondisi psikologis 

seseorang yang merasa bingung, tegang, khawatir terhadap keberlangsungan 

pekerjaannya baik karena adanya situasi tekanan yang berasal dar lingkungan 

internal maupun eksternal. Perasaan tidak aman (insecure) akan mengancam 

keberadaan individu atau karyawan jika terjadi terus menerus. Job insecurity 

mencerminkan serangkaian pandangan individu mengenai peristiwa negatif 

yang akan terjadi pada pekerjaannya, maka hal ini akan berdampak kepada 

respon emosional pada pekerjaannya.  

Turnover Intention merupakan kecenderungan atau niat untuk keluar 

atau meninggalkan pekerjaannya dari perusahaan secara suka rela. Keinginan 
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untuk berpindah ini merupakan hasil dari evaluasi individu mengenai 

kelanjutan hubungannya dengan perusahaan atau organisasi tempat ia bekerja. 

Hasil evaluasi ini biasanya mencakup seberapa penting karyawan tersebut 

dalam perusahaan atau organisasi. 

Banyak alasan yang menyebabkan timbulnya turnover intention. Salah 

satu alasan yang menyebabkan timbulnya turnover intention adalah keinginan 

untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Karyawan yang ingin 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik biasanya mengalami job insecurity 

yang tinggi. Jika job insecurity atau ketidakamanan kerja pada perusahaan 

terus meningkat, maka turnover intention juga akan meningkat. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ismail, 

2015) dengan judul job insecurity, burnout and intention to quit yang 

menggunakan alat analisis regresi menunjukkan job insecurity berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap intention to quit. Selain itu penelitian yang 

mendukung lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Hanafiah, 2014) 

tentang pengaruh kepuasan kerja dan ketidakamanan kerja (job insecurity) 

dengan intensi pindah kerja (turnover) pada karyawan PT. Buma desa Suaran 

kecamatan Sambaliung kabupaten Berau menggunakan alat analisis regresi 

berganda dengan hasil terdapat pengaruh signifikan ketidakaman kerja 

terhadap turnover. Penelitian lain yang mendukung adalah dari (Mawei, 2016) 

tentang job insecurity, komitnen organisasi karyawan dan kepuasan kerja serta 

dampaknya terhadap intention to quit menggunakan alat analisis regresi linier 
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berganda menunjukkan bahwa job insecurity berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap intention to quit. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka peneliti menetapkan 

dugaan sementara atau hipotesis pertama (H1) adalah job insecurity 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. 

5. Pengaruh turnover intention ke kinerja 

Turnover intention atau keinginan berpindah merupakan niat atau 

kecenderungan karyawan ingin meninggalkan organisasi secara sukarela 

dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sikap lain secara 

simultan yang mempengaruhi turnover adalah sering berfikir meninggalkan 

organisasi, mencari lowongan pekerjaan yang lebih baik, dan mengevaluasi 

kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebi baik di tempat lain. 

Seseorang yang memiliki turnover intention yang tinggi akan berdampak pada 

kinerja karyawan yang semakin menurun. Maka dari itu turnover harus 

dikelola dengan baik agar tidak mengganggu kinerja karyawan. 

Kinerja merupakan hasil yang telah dicapai seseorang dari apa yang 

telah dilakukan baik berupa kuantitas maupun kualitas. Seseorang dapat 

dikatakan kinerjanya baik apabila karyawan tersebut dapat menyelesaikan 

tugasnya dengan baik. Hal ini dapat diukur menggunakan indikator-indikator 

kinerja yang ada seperti jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan 

waktu, kehadiran serta kemampuan bekerja sama dengan rekan kerjanya. 

Namun tidak selamanya kinerja seseorang akan selalu baik, ada beberapa 
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faktor yang menyebabkan kinerja seseorang menjadi menurun. Salah satunya 

adalah turnover intention yang tinggi. 

Turnover intention merupakan niat seseorang untuk meninggalkan 

organisasi maupun perusahaan secara suka rela untuk mendapatkan pekerjaan 

yang lebih baik. Namun tidak semua niatan ini dapat terealisasikan dengan 

baik. Ada beberapa penghambat yang menjadikan keinginan untuk berpindah 

tidak dapat terealisasikan, misalnya tidak tersedianya kesempatan untuk 

berpindah atau pekerjaan yang tersedia tidak lebh baik dari pekerjaan 

sebelumnya. Hal ini akan membuat kondisi emosional ataupun mental 

individu tersebut akan melakukan hal negatif ditempat kerjanya seperti datang 

terlambat, sering terlambat dan tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. 

Maka dari itu turnover intention akan berdampak negatif bagi kinerja 

karyawan. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Hui, 

Wong, & Tjosvold, 2007) dengan judul turnover intention and performance in 

China: the role of positive affectivity, Chinese values, perceived organizational 

support and constructive controversy menggunakan alat analisis SEM 

menunjukkan turnover intention berpengaruh negatif terhadap kinerja. 

Penelitian yang mendukung lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

(Sulistyawati & Indrayani, 2012) tentang pengaruh kepuasan karyawan, 

training, turnover, dan produktivitas karyawan terhadap keunggulan bersaing 

melalui kinerja perusahaan menggunakan alat analisis SEM (structural 
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equation model) dengan hasil turnover berpengaruh langsung terhadap kinerja 

perusahaan. Penelitian lain yang mendukung dari (Riadi, 2016) tentang 

dampak kepuasan kerja terhadap turnover intention dengan job performance 

sebagai mediasi pada pegawai pada perusahaan jasa di Samarinda 

menggunakan alat analisis SEM menunjukkan keinginan berpindah dan job 

performance berpengaruh negatif dan signfikan.  

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka peneliti menetapkan 

dugaan sementara atau hipotesis kedua (H2) adalah turnover intention 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja. 

6. Pengaruh job insecurity terhadap kinerja 

Job insecurity atau ketidakaman kerja merupakan kondisi psikologis 

seseorang yang merasa bingung, tegang, khawatir karna pekerjaan yang 

sifatnya sementara yang akan berdampak pada keberlangsungan individu di 

perusahaan maupun organisasi tersebut. Karyawan yang merasakan job 

insecurity akan merasa pekerjaannya terancam dan tidak berdaya untuk 

melawan situasi tersebut. Job insecurity yang dirasakan karyawan tidak hanya 

disebabkan oleh ancaman hilangnya keseluruhan pekerjaan tetapi juga dapat 

disebabkan oleh ancaman hilangnya dimensi pekerjaan tersebut. 

Kinerja atau performance merupakan hasil dari apa yang telah 

dilakukan individu ataupun kelompok dalam periode waktu tertentu. Kinerja 

dapat dikatakan baik apabila kebutuhan karyawan ditempat kerjanya 

terpenuhi. Kebutuhan yang dibutuhkan karyawan dapat berupa kebutuhan 

akan pekerjaannya sekarang maupun pekerjaan dimasa yang akan datang. 
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Ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi dengan baik maka akan berdampak pada 

kinerja karyawan yang akan menurun. 

Salah satu kebutuhan karyawan ditempat kerjanya yaitu kebutuhan 

akan rasa aman atas pekerjaannya. Ketika karyawan merasa aman atas 

pekerjaannya maka keberlangsungan karir dimasa yang akan mendatang akan 

terpenuhi. Karyawan tentunya akan mengharapkan kesempatan promosi dan 

kesempatan karir jangka panjang. Namun ketika karyawan merasa tidak aman 

(insecure) atas pekejaannya maka karyawan akan enggan memaksimakan 

kemampuannya untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ajiputra 

& Yuniawan, 2016) tentang analisis pengaruh job insecurity dan kepuasan 

kompensasi terhadap turnover intention serta dampaknya pada kinerja 

karyawan menggunakan  alat analisis regresi berganda dan path analysis 

dengan hasil job insecurity berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. 

Selain itu penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Konig & 

Staufenbiel, 2010) tentang a model for the effects of job performance, turnover 

intention and absenteeism menggunakan alat analisis SEM menunjukkan job 

insecurity berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Penelian lain yang 

mendukung dari (Pangat, 2013) tentang analisis pengaruh job insecurity 

terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasional serta dampaknya 

terhadap kinerja karyawan outsourcing PT Upaya Kelola Profitama 
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menggunakan alat analisis path analysis menunjukkan job insecurity 

berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka peneliti menetapkan 

dugaan sementara atau hipotesis ketiga (H3) adalah job insecurity 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja. 

7. Pengaruh job insecurity terhadap kinerja melalui turnover intention 

Job insecurity merupakan ancaman yang dirasakan seorang karyawan 

atas ketidakamanan pekerjaannya sehingga hal ini akan berdampak pada 

kondisi psikologis seorang karyawan tersebut dimana karyawan tersebut akan 

merasa gelisah, khawatir dan tidak berdaya atas pekerjaannya. 

Turnover intention atau keinginan untuk pindah adalah niat karyawan 

yang ingin meninggalkan pekerjaannya secara sukarela dan mencari pekerjaan 

lain menurut pilihannya sendiri. Penyebab turnover salah satunya adalah 

keinginan karyawan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. 

Kinerja adalah hasil kerja keseluruhan seseorang baik secara kualitas 

ataupun kuantitas sesuai dengan standar kerja ataupun target yang harus 

dicapai. Seseorang yang memiliki kinerja yang baik akan membantu 

perusahaan dalam mewujudkan tujuan yang efektif damn efisien. 

Seseorang yang merasa terancam atas pekerjaannya karna 

pekerjaannya yang sifatnya sementara ataupun kurangnya kesempatan 

promosi yang akan didapatkan karyawan tersebut akan menyebabkan 

karyawan berfikir untuk meninggalkan organisasi ataupun perusahaan dan  

mencari pekerjaan yang lebih baik sesuai dengan pilihannya sendiri. Adanya 
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keinginan berpindah ini akan mempengaruhi kinerja karyawan tersebut karna 

ketika karyawan memiliki niat untuk keluar dari tempat kerjanya namun 

kesempatan untuk berpindah tidak tersedia atau pekerjaan yang ada tidak 

lebih baik dari pekerjaan yang sebelumnya menyebabkan kinerja karyawan 

yang menurun. Karyawan yang memiliki kinerja yang rendah akan merasa 

pekerjaannya tidak penting bagi dirinya. Hal ini ditunjukkan dengan sikap 

karyawan yang tidak giat dalam melaksanakan tugasnya. Maka dari itu secara 

tidak langsung job insecurity berpengaruh negatif terhadap kinerja melalui 

turnover intention sebagai variabel mediasi. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ajiputra 

& Yuniawan, 2016) tentang analisis pengaruh job insecurity dan kepuasan 

kompensasi terhadap turnover intention serta dampaknya pada kinerja 

karyawan menggunakan  alat analisis regresi berganda dan path analysis 

dengan hasil job insecurity berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan dengan turnover intention sebagai variabel mediasi. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka peneliti menetapkan 

dugaan sementara atau hipotesis kedua (H4) adalah job insecurity 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja melalui turnover intention 

sebagai variabel mediasi. 

B. Model Penelitian  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat simpulkan bahwa penelitian ini 

memiliki 3 (tiga) hipotesis  sebagai berikut : 
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H3 

H1 : Job insecurity berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover 

intention. 

H2 :  Turnover intention berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja. 

H3 : Job insecurity berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja. 

H4 : Job insecurity berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja melalui 

turnover intention sebagai variabel mediasi 

Hipotesis ini dapat digambarkan dengan model penelitian sebagai berikut : 
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