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1.1.  Latar Belakang Masalah 

Mempekerjakan karyawan dalam ikatan kerja outsourcing nampaknya 

sedang menjadi trend atau model bagi pemilik atau pemimpin perusahaan baik itu 

perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta. Banyak perusahaan 

outsourcing yakni perusahaan yang bergerak dibidang penyedia tenaga kerja aktif 

menawarkan ke perusahaan-perusahaan pemberi kerja, sehingga perusahaan yang 

memerlukan tenaga tidak perlu susah-susah mencari, menyeleksi dan melatih 

tenaga kerja yang dibutuhkan (Gunarto, 2006). 

Fenomena memilih kebijakan untuk menggunakan tenaga outsourcing 

semakin bertambah saat terjadinya krisis ekonomi yang melanda dunia termasuk 

Indonesia. Banyak perusahaan yang mengalami penurunan tingkat penjualan, 

sedang dilain pihak kebutuhan biaya hidup karyawan meningkat karena kenaikan 

harga bahan kebutuhan pokok, maka terjadilah konflik antara karyawan yang 

menuntut kenaikan upah tetapi manajemen kesulitan memenuhi karena kondisi 

perusahaan menurun. 

Dalam penggunaan outsourcing persoalan-persoalan sumber daya 

manusia yang sering muncul dan menghambat kinerja perusahaan diantaranya 

adalah turnover. Keinginan untuk pindah (Turnover Intention) merupakan sinyal 

awal terjadinya turnover karyawan di dalam organisasi. Turnover Intention adalah 

derajat kecenderungan sikap yang dimiliki oleh karyawan untuk mencari 

pekerjaan baru di tempat lain atau adanya rencana untuk meninggalkan 
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perusahaan dalam masa tiga bulan yang akan datang, enam bulan yang akan 

datang, satu tahun yang akan datang dan dua tahun yang akan datang (low et al, 

2001). Sikap lain yang secara simultan muncul dalam individu ketika muncul 

turnover intention adalah berupa keinginan untuk mencarai lowongan pekerjaan 

lain, mengevaluasi keumungkinan untuk menemukan pekerjaan yang lebih baik di 

tempat lain. Namun demikian apabila kesempatan untuk pindah kerja tersebut 

tidak tersedia atau yang tersedia tidak lebih menarik dari yang sekarang dimiliki, 

maka secara emosional dan mental karyawan akan keluar dari perusahaan yaitu 

dengan sering datang terlambat, sering bolos, kurang antusias atau kurang 

memiliki keinginan untuk berusaha dengan baik (Russ dan McNeilly, 1995). 

Dengan demikian jelas bahwa turnover intention akan berdampak negatif 

bagi organisasi karena menciptakan ketidakstabilan terhadap kondisi tenaga kerja, 

menurunnya produktifitas karyawan, suasana kerja yang tidak kondusif dan juga 

berdampak pada meningkatnya biaya sumber daya manusia. 

Survey Global Strategi Rewords 2007/2008 yang dilakukan oleh Watson 

Wyatt menemukan, umurnya karyawan atau individu berani memutuskan untuk 

berpindah kerja dikarenakan alternative pekerjaan yang ada tersedia dalam jumlah 

yang melimpah, sehingga tidak ada kesulitan bagi karyawan yang mengundurkan 

diri untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Kondisi yang ada di Negara Indonesia 

tidaklah demikian, jumlah pengangguran berbanding berbalik dengan lapangan 

pekerjaan yang tersedia. Namun demikian, walaupun lapangan pekerjaan yang 

tersedia sangat terbatas jumlahnya, fakta yang ada justru menunjukkan tingkat 

turnover yang tinggi di Indonesia. Tingkat turnover yang terjadi di Indonesia 

untuk posisi-posisi penting (level managerial dan diatasnya) umumnya berkisar 
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10-12% pertahun. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan Pramesti 

Dewi dan Mubasysyr Hasanbbasri (2007) menemukan 75% responden memiliki 

keinginan untuk keluar dari perusahaan. Hal serupa ditemukan melalui penelitian 

yang dilakukan di PT. IndoC sebuah perusahaan di bidang pembuatan kemasan 

plastic jenis foodgrade menemui kenyataan bahwa setiap tahun sebanyak 35% 

karyawannya mengundurkan diri (Kurniasari, Unair). 

Penelitian ini dilakukan di PT. Sucofindo (Persero) Cabang Surabaya, 

data yang diperoleh pada tahun 2010 menunjukkan bahwa dari 561 karyawan, 

sebanyak 310 karyawan (55%) adalah karyawan outsourcing sedangkan karyawan 

tetapnya hanya 251 orang. Pegawai-pegawai outsourcing tersebut juga menempati 

posisi-posisi strategis (penting) dalam organisasi PT. Sucofindo (Persero) Cabang 

Surabaya. 
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Tabel 1.1 
Data Karyawan Outsourcing PT. Sucofindo (Persero) Surabaya 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan data Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa karyawan 

outsourcing memiliki peran penting bagi perusahaan karena posisi-posisi yang 

ditempati merupakan core business PT. Sucofindo (Persero) Cabang Surabaya. 

 Berikut data jumlah pegawai outsourcing di PT. Sucofindo (Persero) 

Cabang Surabaya yang keluar selama tahun 2010 : 
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Dari data Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2010 

terdapat 55 (19%) pegawai outsourcing PT. Sucofindo (Persero) Cabang Surabaya 

yang keluar / pindah kerja. 

Turnover intention dapat berdampak pada penurunan kinerja karyawan, 

maka perlu dikatahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap turnover 

intention agar turnover intention karyawan dapat ditekan. Menurut Dessler 

(1992), keberhasilan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja karyawannya. 

Berbagai cara bisa ditempuh untuk memperoleh kinerja karyawan yang efektif 

dan efisien. Untuk meraihnya manajemen perlu mendapatkan komitmen dari 

karyawan terhadap organisasinya karena komitmen karyawan pada organisasi 

menunjuk pada pengidentifikasian dengan tujuan organisasi, kemampuan 

5 



mengarahkan segala daya untuk kepentingan organisasi, dan ketertarikan untuk 

tetap menjadi bagian organisasi (Mowday, Steers & Porter, 1979).  

Organisasi yang mampu memberikan perhatian yang pernah dan 

membuat karyawan percaya terhadap organisasi akan memperoleh komitmen 

karyawan. Komitmen karyawan terhadap organisasi akan membuat karyawan 

setia pada organisasi dan bekerja dengan baik untuk kepentingan organisasi 

(Yuwalliatin, 2006). Keadaan ini sangat baik bagi pencapaian tujuan organisasi 

karena organisasi mendapat dukungan penuh dari anggotanya sehingga dapat 

berkonsentrasi secara penuh pada tujuan yang diprioritaskan. Morrison (1997) 

menyatakan bahwa komitmen merupakan faktor yang penting bagi organisasi 

karena : (1) pengarunya bagi turnover dan (2) hubungannya dengan kinerja yang  

mengasumsikan bahwa individu yang mempunyai komitmen cenderung 

mengembangkan upaya yang lebih besar pada perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan Johnson et al (1990) dalam Grant et al. (2001) 

menunjukkan bahwa komitmen organisasi berhubungan negatif terhadap 

keinginan untuk pindah, semakin tinggi komitmen organisasinya maka semakin 

rendah keinginannya untuk pindah dari tempat kerjanya begitu pula sebaliknya. 

Disamping itu, faktor keamanan kerja (job insecurity) merupakan salah satu faktor 

yang dapat berpengaruh terhadap turnover intention. Keamanan kerja menurut 

Borg & Elizur (1992) dan Jacobson (1991) didefinisikan sebagai harapan-harapan 

karyawan terhadap keberlangsungan pekerjaannya yang mencakup hal-hal seperti 

adanya kesempatan promosi, kondisi pekerjaan umumnya dan kesempatan karir 

jangka panjang. Dimana alasan keamanan ini khususnya dalam masalah 

penghasilan memiliki dampak yang sangat kuat dalam kehidupan karyawan. Bagi 
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karyawan yang masih sendiri penghasilan bukan hal yang mutlak karena beban 

yang ditanggung hanya sendiri. Akan tetapi hal ini akan berbeda ketika karyawan 

telah berkeluarga, keamanan dalam bekerja menjadi prioritas utama karena 

berdampak sangat besar dalam kehidupan karyawan dan keluarga yang menjadi 

tanggungjawabnya. 

Bukti-bukti empiris dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 

keamanan kerja merupakan determinan penting bagi kesehatan tenaga kerja, 

kehidupan fisik dan psikologis karyawan (Jacobson, 1991), pengunduran diri 

karyawan (Arnold and Feldmen, 1982); retensi karyawan (Ashford, et al, 1989; 

Davy et al, 1997); Vinokur-Kaplan et al, 1994), dan komitmen organisasional 

(Ashford et al, 1989; Bhuian and Islam, 1996; Iverson, 1996). 

Turnover intention merupakan sinyal awal terjadinya turnover 

karyawan di dalam organisasi. turnover intention menunjukkan tingkat 

kecenderungan sikap yang dimiliki oleh karyawan untuk mencari pekerjaan baru 

di tempat lain atau adanya rencana untuk meninggalkan perusahaan dalam masa 

tiga bulan yang akan datang, enam bulan yang akan datang, satu tahun yang akan 

datang dan dua tahun yang akan datang (Low et al, 2001). Sikap lain yang secara 

simultan muncul dalam individu ketika muncul turnover intention adalah 

keinginan untuk mencari lowongan pekerjaan lain, mengevaluasi kemungkinan 

untuk menemukan pekerjaan yang lebih baik di tempat lain. Namun demikian 

apabila kesempatan untuk pindah kerja tersebut tidak tersedia atau yang tersedia 

tidak lebih menarik dari yang sekarang dimiliki, maka secara emosional dan 

mental karyawan akan keluar dari perusahaan yaitu dengan sering datang 

terlambat, sering bolos, kurang antusias atau kurang memiliki keinginan untuk 
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berusaha dengan baik (Russ dan McNeilly, 1995). Dengan demikian jelas bahwa 

turnover akan berdampak negatif bagi organisasi karena menciptakan 

ketidakstabilan terhadap kondisi tenaga kerja, menurunnya produktifitas 

karyawan, suasana kerja yang tidak kondusif dan juga berdampak pada 

meningkatnya biaya sumber daya manusia. 

Karyawan outsourcing tidak dapat disamakan dengan karyawan tetap 

karena outsourcing melakukan aktivitas perusahaan yang didelegasikan 

kepadanya yang terikat dalam suatu kontrak kerjasama. Oleh karena itu komitmen 

organisasional dari karyawan outsourcing perlu diteliti karena dapat berdampak 

pada kinerjanya. 

 
1.2.      Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : Bagaimana pengaruh keamanan kerja dan komitmen 

organisasional terhadap intention keluar serta dampaknya pada kinerja karyawan 

outsourcing PT. Sucofindo (Persero) Cabang Surabaya ? 

Atas dasar beberapa hasil studi penelitian terdahulu dan fenomena 

manajemen yang ditemukan maka pembatasan masalah atau pertanyaan penelitian 

yang dirumuskan adalah : 

1. Apakah keamanan kerja berpengaruh terhadap turnover intention karyawan 

outsourcing PT. Sucofindo (Persero) Cabang Surabaya ? 

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap turnover intention 

karyawan outsourcing PT. Sucofindo (Persero) Cabang Surabaya ? 

3. Apakah turnover intention berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

outsourcing PT. Sucofindo (Persero) Cabang Surabaya ? 
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4. Apakah keamanan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan outsourcing 

PT. Sucofindo (Persero) Cabang Surabaya ? 

5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

outsourcing PT. Sucofindo (Persero) Cabang Surabaya ? 

6. Apakah peran keamanan kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan 

outsourcing PT. Sucofindo (Persero) Cabang Surabaya dapat dimediasi oleh 

turnover intention ?  

7. Apakah peran komitmen organisasi dalam meningkatkan kinerja karyawan 

outsourcing PT. Sucofindo (Persero) Cabang Surabaya dapat dimediasi oleh 

turnover intention ? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian yang 

telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Menguji pengaruh keamanan kerja terhadap turnover intention karyawan 

outsourcing PT. Sucofindo (Persero) Cabang Surabaya. 

2. Menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap turnover intention karyawan 

outsourcing PT. Sucofindo (Persero) Cabang Surabaya. 

3. Menguji pengaruh turnover intention terhadap kinerja karyawan outsourcing 

PT. Sucofindo (Persero) Cabang Surabaya. 

4. Menguji pengaruh keamanan kerja terhadap kinerja karyawan outsourcing PT. 

Sucofindo (Persero) Cabang Surabaya. 

5. Menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 

outsourcing PT. Sucofindo (Persero) Cabang Surabaya. 
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6. Menguji peran keamanan kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan 

outsourcing PT. Sucofindo (Persero) Cabang Surabaya yang dimediasi oleh 

turnover intention.  

7. Menguji peran komitmen organisasi dalam meningkatkan kinerja karyawan 

outsourcing PT. Sucofindo (Persero) Cabang Surabaya yang dimediasi oleh 

turnover intention.  

 
1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di 

bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai pengaruh 

keamanan kerja dan komitmen organisasi terhadap turnover intention dan 

kinerja karyawan outsourcing serta mengungkap keinginan karyawan 

outsourcing untuk pindah kerja. 

 
1.4.2 Manfaat bagi Praktisi 

Peneltian ini mempunyai implikasi sebagai bahan pertimbangan 

kebijaksanaan (policy) dalam menghadapi dan memahami masalah 

turnover intention karyawan outsourcing, khususnya manajemen PT. 

Sucofindo (Persero) Cabang Surabaya dalam mengelola karyawan untuk 

meningkatkan efektifitas organisasi, hal-hal yang perlu diperhatikan antara 

lain : 

1) Pengaruh keamanan kerja terhadap keinginan karyawan untuk pindah 

kerja dan kinerja karyawan outsourcing. 
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2) Pengaruh komitmen organisasi terhadap keinginan karyawan untuk 

pindah kerja dan kinerja karyawan outsourcing. 

3) Dampak keinginan karyawan untuk pindah kerja terhadap kinerja 

karyawan outsourcing. 

4) Peran SDM dalam memperhatikan keamanan kerja dan komitmen 

organisasi dalam meningkatkan kinerja karyawan outsourcing. 

 


