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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Landasan penelitian terdahulu dijadikan sebagai pertimbangan dan acuan 

dalam membandingkan pengaruh suatu variabel. Beberapa penelitian yang telah 

dilakukan mengenai pengaruh terhadap kinerja karyawan menunjukan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian 

Terdahulu 
Uraian 

1 Peneliti Shanti Ike Wardani, Sutrisno, Rudy Eko Pramono  

Metode Penelitian Analisis regresi linier 

Hasil Penelitian 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear  

diperoleh hasil : yaitu bahwa Fhitung ˃ Ftabel 

(3,463 ˃  2,48) dan signifikasi (0,011˂0,05), artinya 

variabel job insecurity berpengaruh signifikan 

terhadap turnover intention karyawan bagian 

produksi pada objek CV Putra Makmur Abadi 

Temanggung Jawa Tengah. 

2 Peneliti Naomei Simanjuntak 

Alat analisis Analisis regresi berganda 

Hasil Penelitian Keterlibatan kerja kerja berpengaruh negatif 

signifikan terhadap turnover intention karyawan. 
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No. Penelitian 

Terdahulu 
Uraian 

Kepuasan kerja berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap turnover intention karyawan. 

3 Peneliti  Mohammad Hanafiah 

Alat analisis Analisis Regresi Linier  

Hasil Penelitian Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada pengaruh 

kepuasan kerja dan ketidakamanan kerja dengan 

intensi pindah kerja pada karyawan PT. BUMA Desa 

Suaran Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, 

dari hasil analisis regresi bertahap didapatkan hasil 

bahwa terdapat pengaruh antara kepuasan kerja dan 

intensi pindah kerja dengan beta = 0.019, t = 0.175, 

dan p = 0.009. Kemudian pada ketidakamanan kerja 

dan intensi pindah kerja dengan beta = 0.160, t = 

1.491, dan p = 0.014.  

Dari hasil penelitian terdahulu pada tabel 2.1 dapat ditarik kesimpulan 

akan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang 

sekarang, yakni : 

1. Pada penelitian  yang telah dilakukan oleh Wardani et al (2014), didapat 

persamaan pada variabel bebas untuk job insecurity dan variabel terikat untuk 

turnover intention. Perbedaan dengan penelitian sekarang terletak pada objek 

dan salah satu variabel kepuasan kerja. 

2. Pada penelitian  yang telah dilakukan oleh Simanjuntak (2013), didapat 

persamaan pada variabel bebas untuk kepuasan kerja dan variabel terikat 
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untuk turnover intention. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni 

variabel job insecurity tidak terdapat pada penelitian terdahulu. 

3. Pada penelitian Hanafiah (2014), didapat persamaan untuk semua variabel 

yang diteliti mulai dari job insecurity, kepuasan kerja, dan turnover intention. 

Perbedaan pada penelitian ini hanya sebatas objek penelitian. 

B. Landasan Teori 

1. Turnover Intention  

a. Definisi Turnover Intention 

Zeffane dalam Kurniasari (2005) menyatakan bahwa intensi 

turnover / intention to quit adalah kecenderungan atau niat karyawan untuk 

berhenti bekerja dari pekerjaannya secara sukarela menurut pilihannya 

sendiri. Turnover intention merupakan suatu keadaan dimana karyawan 

memiliki niat yang dilakukan secara sadar untuk mencari suatu pekerjaan 

lain sebagai alternatif di organisasi yang berbeda dan turnover adalah 

pergerakan keluarnya tenaga kerja dari tempatnya bekerja (Abdillah, 

2012). Mobley (2002) menambahkan bahwa intensi turnover adalah 

penghentian keanggotaan dalam organisasi oleh individu yang berkeinginan 

untuk pindah kerja dengan menerima upah moneter dari organisasi. 

Menurut Harnoto (2002) menyatakan bahwa ada indikator yang 

digunakan sebagai acuan untuk memprediksi turnover intention karyawan 

dalam perusahaan. Indikator turnover intention yaitu: absensi yang 

meningkat, mulai malas bekerja, peningkatan terhadap pelanggaran tata 

tertib kerja, peningkatan protes terhadap atasan, dan perilaku positif yang 

sangat berbeda dari biasanya.  



13 
 

Menurut Sutanto dan Gunawan (2013) penyebab terjadinya turnover 

antara lain stress kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasi, lingkungan 

kerja, dan lain sebagainya. Turnover intention diklasifikasikan ke dalam 

dua bagian, yaitu turnover tidak dapat dicegah dan tidak diinginkan 

(Kumar dan singh, 2011). 

Menurut Azwar dalam Kurniasari (2005), intensi merupakan fungsi 

dari tiga determinan dasar, yaitu pertama sikap individu terhadap perilaku, 

ke dua adalah persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan 

atau untuk tidak melakukan perilaku yang bersangkutan, dan yang ketiga 

adalah aspek kontrol perilaku yang dihayati.  

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan arti intensi adalah niat atau 

keinginan yang timbul pada individu untuk melakukan sesuatu. Intention 

turnover juga dapat diartikan sebagai pergerakan tenaga kerja keluar dari 

organisasi. Turnover mengarah pada kenyataan akhir yang dihadapi 

organisasi berupa jumlah karyawan yang meninggalkan organisasi pada 

periode tertentu, sedangkan keinginan karyawan untuk berpindah 

mengacu pada hasil evaluasi individu mengenai kelanjutan hubungan 

dengan organisasi yang belum diwujudkan dalam tindakan pasti 

meninggalkan organisasi.  

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Turnover Intention  

Zeffane dalam Kurniasari (2005) ada banyak faktor yang membuat 

individu memiliki keinginan untuk berpindah / intention to quit ,faktor – 

faktor tersebut adalah : 
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1. Kepuasan kerja  

Keadaan emosional menyenangkan atau tidak menyenangkan 

bagaimana para pegawai memandang pekerjaan mereka. Sikap senang 

dan tidak senang terhadap pekerjaan dan lingkungan pekerjaan akan 

tercermin dari perilakunya dalam melaksanakan pekerjaan. 

2. Komitmen organisasi dari karyawan 

Sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenal 

dan terikat pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki 

komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota 

sejati organisasi.  

3. Kepercayaan terhadap organisasi 

Gambaran dari kemampuan yang diperlihatkan oleh organisasi untuk 

memenuhi komitmen organisasi tersebut terhadap karyawannya. 

4. Job insecurity  

Perasaan tegang gelisah, khawatir, stress, dan merasa tidak pasti dalam 

kaitannya dengan sifat dan keberadaan pekerjaan selanjutnya yang 

dirasakan pada pekerja. Ketakutan yang berlebih menciptakan 

keinginan untuk selalu bekerja lebih kerasuntuk menghindari resiko 

terjadinya ketidakamanan dalam bekerja (job insecurty) seseorang. 

Menurut Siagian (2006), berbagai faktor yang mempengaruhi 

keinginan karyawan untuk meninggalkan organisasi (turnover intention) 

antara lain adalah tingginya stres kerja dalam perusahaan, rendahnya 

kepuasan yang dirasakan karyawan serta kurangnya komitmen pada diri 
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karyawan untuk memberikan semua kemampuannya bagi kemajuan 

perusahaan. 

Menurut Rivai (2009), beberapa karateristik pekerjaan yang dapat 

mempengaruhi keinginan pindah kerja adalah sebagai berikut:  

a. Beban Kerja  

b. Lama Kerja  

c. Dukungan Sosial  

d. Kompensasi  

c. Kategori Turnover Intention 

Menurut Handoyo (2004), berhentinya karyawan dari suatu 

perusahaan berdasarkan siapa yang memunculkan inisiatif untuk berhenti 

kerja, dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu : 1. Turnover yang terjadi 

sukarela (Voluntary turnover) hal ini terjadi apabila karyawan 

memutuskan baik secara personal ataupun disebabkan oleh alasan 

profesional lainnya untuk menghentikan hubungan kerja dengan 

perusahaan, misalnya karyawan berkeinginan untuk mendapatkan 

pekerjaan dengan gaji yang lebih baik ditempat lain . 2. Turnover yang 

dipisahkan (Involuntary turnover) terjadi jika pihak manajemen/pemberi 

kerja merasa perlu untuk memutuskan hubungan kerja dengan 

karyawannya dikarenakan tidak ada kecocokan atau penyesuaian harapan 

dan nilai-nilai antara pihak perusahaan dengan karyawan yang 

bersangkutan atau mungkin pula disebabkan oleh adanya permasalahan 

ekonomi yang dialami perusahaan. 
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d. Indikator Turnover Intention 

Menurut Lum (dalam Widjaja et al, 2008) menyatakan bahwa intensi 

keluar merupakan variabel yang paling berhubungan dan lebih banyak 

menjelaskan perilaku turnover. Di mana keinginan untuk keluar dapat 

diukur dengan 3 komponen berikut ini: 

1. Keinginan untuk mencari pekerjaan baru dibidang yang sama di 

perusahaan lain. Melihat adanya perusahaan lain yang dirasa mampu 

memberikan keuntungan lebih banyak dibandingkan tempat dia bekerja 

saat ini, dapat menjadi alasan utama bagi individu untuk memicu 

keinginannya keluar dari perusahaan. Namun hal itu akan terbatas di 

saat dia hanya akan menerima jika sesuai dengan keahliannya saat ini 

2. Keinginan untuk mencari pekerjaan baru dibidang yang berbeda di 

perusahaan lain. Seorang individu yang merasa selama ini kurang 

mengalami kemajuan pada pekerjaan akan mencoba untuk beralih pada 

bidang yang berbeda. Tanpa harus mempelajari keahlian baru, individu 

tersebut mencari pekerjaan di bidang yang baru dengan keahlian sama 

dengan yang dia miliki saat ini.  

3. Keinginan untuk mencari profesi baru. Memiliki keahlian yang cukup 

banyak, maka akan mudah bagi seseorang untuk timbul keinginan 

mencari pekerjaan baru yang sebelumnya tidak pernah dia kerjakan. 

Mobley (2002) menyatakan bahwa intensi turnover terkandung tiga aspek 

yaitu:  

a. Thinking of quitting (pikiran untuk keluar dari perusahaan)  
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Karyawan memiliki beberapa pikiran untuk berhenti dari pekerjaannya 

pada perusahaan dan menarik diri dari perusahaan. Hal lain yang akan 

dilakukan karyawan seperti membanding-bandingakan apa yang 

diperoleh di perusahaan ini dengan apa yang diperoleh oleh teman di 

perusahaan lain. 

b. Intention to search (intensi untuk mencari pekerjaan lain) 

Karyawan melakukan usaha-usaha seprti melihat lowongan pekerjaan 

melalui berbagai media informasi yang tersedia ataupun menanyakan 

informasi lowongan pekerjaan di luar perusahaan. 

c. Intention to quit ( Intensi untuk keluar dari perusahaan) 

Karyawan mulai menunjukkan perilaku tertentu yang menunjukan 

keinginan untuk keluar dari perusahaan. 

2. Job Insecurity 

a. Definisi Job Insecurity 

Greenhalgh et al (dalam Barling dan Cooper, 2008) mendefinisikan 

ketidakamanan kerja (job insecurity) adalah suatu kondisi 

ketidakberdayaan untuk mempertahankan kesinambungan yang 

diinginkan dalam kondisi kerja yang terancam. Perasaan tidak aman akan 

membawa dampak pada job attitudes karyawan, penurunan komitmen, 

bahkan keinginan untuk turnover yang semakin besar. Untuk mengetahui 

definisi ketidakamanan kerja terlebih dahulu Anoraga (2006) menjelaskan 

tentang persyaratan agar karyawan mempunyai rasa aman di dalam 

pekerjaannya adalah suasana kerja itu dirasakan sebagai suasana tanpa ada 
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ancaman, ancaman bahwa sebagai karyawan tidak akan dipecat semena – 

mena tanpa ada alasan yang masuk akal, juga suasana dimingerti oleh 

atasan. 

Sverke dalam Setiawan et al (2011) job insecurity adalah 

pengalaman subyektif akan kehilangan pekerjaan dan berhubungan 

dengan perasaan tidak berdaya sebagai bagian dari pekerja. Kondisi 

keamanan kerja yang dialami oleh karyawan tentunya berbeda antara satu 

karyawan dengan karyawan lainnya, namun situasi kerja yang tidak 

nyaman atau bahkan tidak aman dapat dirasakan oleh setiap karyawan.  

Dampak ketidakamanan kerja dapat terjadi dalam jangka pendek bahkan 

jangka panjang. Dampak dalam jangka pendek dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja, keterlibatan kerja, komitmen dan kepercayaan terhadap 

pimpinan, sedangkan dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap 

performansi kerja, intensi turnover, kesehatan fisik, dan juga kesehatan 

mental. 

Smithson dan Lewis (2000) mengartikan job insecurity sebagai 

kondisi psikologis seseorang (karyawan) yang menunjukkan rasa bingung 

atau merasa tidak aman dikarenakan kondisi lingkungan yang berubah-

ubah (perceived impermanance). Kondisi ini muncul karena banyaknya 

jenis pekerjaan yang sifatnya sesaat atau pekerjaan kontrak. Makin 

banyaknya jenis pekerjaan dengan durasi waktu yang sementara atau tidak 

permanen, menyebabkan semakin banyaknya karyawan yang mengalami 

job insecurity. 
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b. Komponen Job Insecurity 

Job insecurity diukur berdasarkan komponen-komponen yang  

dikemukakan  Greenhalgh  et  al dalam Pasewark  dan  Strawser  (2001)  

yaitu :   

(1) Tingkat  pentingnya  aspek-aspek pekerjaan  yang  dirasakan  individu, 

seberapa pentingnya aspek kerja tersebut bagi individu mempengaruhi 

tingkat insecure atau rasa tidak amannya, misalnya kesempatan untuk 

promosi dan kebebasan jadwal pekerjaan. 

(2) Kemungkinan  perubahan  negatif  pada aspek-aspek  kerja  tersebut  

bagi  individu, komponen ini berisikan tingkat ancaman yang diterima 

pada berbagai aspek kerja yang mempengaruhi pekerjaannya secara 

menyeluruh. Seperti promosi, kenaikan upah, atau mempertahankan 

upah yang ada.  

(3) Tingkat  kepentingan  yang  dirasakan individu mengenai potensi  

setiap peristiwa yang  secara  negatif  dapat  mempengaruhi keseluruhan  

kerja  individu, misalnya dipecat atau diberhentikan dalam jangka 

waktu dekat. 

(4) Kemungkinan  munculnya  peristiwa-peristiwa tersebut yang secara 

negatif dapat mempengaruhi  keseluruhan  kerja  individu, misalnya 

dipecat atau dipindahkan ke kantor cabang yang lain.   

(5) Ketidakberdayaan  yang  dirasakan individu, ketidakberdayaan yang 

dirasakan individu membawa akibat pada cara individu tersebut 

menghadapi ancaman yang dirasakan.  
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Ada beberapa perbedaan antara rasa tidak aman yang sifatnya nyata 

(obyektif) dan rasa aman yang sifatnya subyektif. Menurut Smithson dan 

Lewis (2000), ada 3 aspek rasa aman dalam bekerja yang saling berkaitan 

(three inter-related aspects of work based security) yakni : 

a. Job security : rasa aman dalam bekerja yaitu kesempatan untuk menjadi 

pegawai tetap pada perusahaan yang sama. 

b. Employer security : menjadi karyawan dengan jenis pekerjaan atau pada 

lokasi yang berbeda namun masih dalam perusahaan yang sama. 

c. Employment security : mencakup didalamnya kesempatan untuk 

berganti perusahaan. 

c. Dampak Job Insecurity  

Sesuai dengan beberapa studi yang telah dilakukan, dapat diketahui 

adanya pengaruh job insecurity terhadap karyawan menurut Sverke dan 

Hellegren (2002) yaitu:  

(1)  Meningkatnya ketidakpuasan dalam  bekerja   

(2)  Meningkatnya gangguan fisik   

(3)  Meningkatnya gangguan psikologis  

(4)  Karyawan cenderung menarik diri dari lingkungan kerjanya  

(5)  Makin berkurangnya komitmen organisasi  

(6)  Peningkatan jumlah karyawan yang berpindah (employee turnover). 

3. Kepuasan Kerja  

a. Definisi Kepuasan Kerja 
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Menurut Hasibuan (2002) kepuasan kerja adalah sikap emosional 

yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan 

oleh moral kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja. Tolak ukur tingkat 

kepuasan yang mutlak tidak ada karena setiap individu karyawan berbeda 

standar kepuasannya. Inditor kepuasan kerja hanya diukur dengan 

kedisiplinan, moral kerja, dan turnover kecil maka secara relatif kepuasan 

kerja karyawan baik. 

Kepuasan mempunyai konotasi yang beraneka ragam, meskipun 

demikian tetap relevan untuk kepuasan kerja dari kombinasi ini merasa 

puas jika hasil kerja dan balas jasanya dirasa layak dan adil serta tidak ada 

tolak ukur tingkat kepuasan kerja yang mutlak karena setiap pegawai 

berbeda standar kepuasannya, namun apabila pegawai memiliki disiplin 

dan moral kerja yang baik dalam unit kerja, serta tingkat turnover pegawai 

rendah, maka secara relatif kepuasan kerja pegawai adalah baik (Siagian, 

2006) 

Menurut Handoko (2005) kepuasan kerja adalah keadaan emosional 

yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagu para karyawan 

memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan 

seseorang terhadap pekerjaannya, ini tampak dalam sikap positif karyawan 

terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan 

kerjanya. 

Seperti yang dikemukakan oleh Tiffin dalam As’ad (2004), bahwa 

kepuasan kerja berhubungan erat dengan sikap dari karyawan terhadap 
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pekerjaan itu sendiri, situasi kerja, kerjasama dengan pimpinan, dan 

dengan sesama karyawan. Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan 

sesuatu yang bersifat individual, setiap individu memiliki tingkat kepuasan 

yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. 

Makin tinggi penilaian terhadap implementasi yang sesuai dengan harapan 

individu, maka makin tinggi pula kepuasan kerjanya. Menurut beberapa 

definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan kerja adalah sikap 

positif karyawan terhadap pekerjannya yang timbul dari implementasi 

yang sesuai dengan harapan. 

Sedangkan menurut Porter dalam Ardana (2009) kepuasan kerja 

adalah selisih dari sesuatu yang seharusnya ada dengan sesuatu yang 

sesungguhnya ada (faktual). Semakin kecil selisih kondisi yang 

seharusnya ada dengan kondisi yang sesungguhnya ada (faktual) 

seseorang cenderung merasa semakin puas. 

Jex (2002) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai tingkat afeksi 

positif seorang pekerja terhadap pekerjaan dan situasi pekerjaan. Bagi Jex, 

kepuasan kerja melulu berkaitan dengan sikap pekerja atas pekerjaannya. 

Sikap tersebut berlangsung dalam aspek kognitif dan perilaku. Aspek 

kognitif kepuasan kerja adalah kepercayaan pekerja tentang pekerjaan dan 

situasi pekerjaan: Bahwa pekerja yakin bahwa pekerjaannya menarik, 

merangsang, membosankan atau menuntut. Aspek perilaku pekerjaan 

adalah kecenderungan perilaku pekerja atas pekerjaannya yang 
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ditunjukkan lewat pekerjaan yang dilakukan, terus bertahan di posisinya, 

atau bekerja secara teratur dan disiplin. 

Kepuasan kerja merupakan suatu perasaan positif tentang 

pekerjaannya, yang dihasilkan dari suatu evaluasi pada karakteristik – 

karakteristiknya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi 

memiliki perasaan yang positif dengan pekerjaannya, sedangkan 

seseorang dengan level yang rendah memiliki perasan negatif (Robbins, 

2003) 

b. Indikator Kepuasan Kerja  

Menurut Smith et al  (dalam Meithiana, 2017) kepuasan kerja dapat 

di ukur dengan indikator sebagai berikut : 

1. Kepuasan dengan gaji ( satisfaction with pay ) 

2. Kepuasan dengan promosi (satisfaction withpromotion ) 

3. Kepuasan dengan rekan sekerja (satisfaction with co-workers ) 

4. Kepuasan dengan penyelia (satisfaction with supervisor ) 

5. Kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri (satisfaction with work itself ). 

Luthans (2008) menyatakan bahwa kepuasan kerja meliputi 6 (enam) 

dimensi yakni:  

1. Gaji.  

2. Pekerjaan itu sendiri. 

3. Promosi. 

4. Kelompok kerja. 

5. Pengawasan.  
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6. Kondisi kerja.  

c. Dampak Kepuasan Kerja dan Ketidakpuasan Kerja 

a. Dampak terhadap produktivitas. 

Pada mulanya orang berpendapat bahwa produktivitas dapat 

dinaikkan dengan menaikkan kepuasan kerja. Hubungan antara 

produktivitas dan kepuasan kerja sangat kecil. Vroom (dalam Sutrisno 

2009), mengatakan bahwa produktivitas dipengaruhi oleh banyak 

faktor – faktor moderator disamping kepuasan kerja. 

b. Dampak terhadap ketidakhadiran dan keluarnya tenaga kerja. 

Ketidakhadiran dan berhenti bekerja merupakan jenis jawaban – 

jawaban yang secara kualitatif berbeda. Ketidakhadiran lebih spontan 

sifatnya dan dengan demikian kurang mencerminkan ketidakpuasan 

kerja, lain halnya dengan berhenti atau keluar dari pekerjaannya. 

Menurut Steers dan Rhodes (dalam Sutrisno 2009) mereka melihat 

adanya dua faktor pada perilaku hadir, yaitu motivasi untuk hadir dan 

kemampuan untuk hadir, mereka percaya bahwa motivasi untuk hadir 

dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Robbins (dalam Sutrisno 2009) 

ketidakpuasan kerja pada tenaga kerja atau karyawan dapat 

diungkapkan ke dalam berbagai macam cara. Seperti meninggalkan 

pekerjaan, karyawan selalu mengeluh, membangkang, menghindari 

sebagian tanggung-jawab pekerjaan mereka. 

c. Dampak terhadap kesehatan. 
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Salah satu temuan yang penting dari kajian yang dilakukan oleh 

Kornhauser (dalam Sutrisno 2009) tentang kesehatan mental dan 

kepuasan kerja, ialaj untuk semua tingkatan jabatan, persepsi, dari 

tenaga kerja bahwa oekerjaan mereka menutut penggunaan efektif dan 

kecakapan – kecakapan mereka berkaitan dengan skor kesehatan 

mental yang tinggi. 

4. Hubungan Job Insecurity dengan Turnover Intention 

Kondisi keamanan kerja yang dialami oleh karyawan tentunya berbeda 

antara satu karyawan dengan karyawan lainnya, namun situasi kerja yang 

tidak nyaman atau bahkan tidak aman dapat dirasakan oleh setiap karyawan.  

Dampak ketidakamanan kerja dapat terjadi dalam jangka pendek bahkan 

jangka panjang. Dampak dalam jangka pendek dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja, keterlibatan kerja, komitmen dan kepercayaan terhadap 

pimpinan, sedangkan dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap 

performansi kerja, intensi turnover, kesehatan fisik, dan juga kesehatan 

mental (Sverke dan Hellegren dalam Setiawan et al, 2011). Apabila kondisi 

seorang karyawan yang merasakan ketidakamanan dalam pekerjaannya tentu 

tingkat intensi turnvoer akan muncul, dampak jangka panjang tentu turnover 

tersebut akan terjadi. 

Dalam penelitian Wardani et al (2014) menyatakan bahwa Job 

Insecurity memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Turnover Intention 

pada karyawan.  

5. Hubungan Kepuasan Kerja dengan Turnover Intention 
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Menurut Siagian (2006) kepuasan mempunyai konotasi yang beraneka 

ragam. Meskipun demikian tetap relevan untuk kepuasan kerja dari 

kombinasi ini merasa puas jika hasil kerja dan balas jasanya dirasa layak dan 

adil serta tidak ada tolak ukur tingkat kepuasan kerja yang mutlak karena 

setiap pegawai berbeda standar kepuasannya, namun apabila pegawai 

memiliki disiplin dan moral kerja yang baik dalam unit kerja, serta tingkat 

turnover pegawai rendah, maka secara relatif kepuasan kerja pegawai adalah 

baik. Konsekuensi dari kepuasan kerja dapat berupa meningkat atau 

menurunnya prestasi kerja pegawai, pergantian pegawai (turnover), 

kemangkiran, atau pencurian (Davis dan John, 1985). 

Menurut penelitian Simanjuntak (2013), ditemukan bahwa bahwa 

kepuasan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover 

intention karyawan. 

6. Hubungan Job Insecurity dan Kepuasan Kerja dengan Turnover 

Intention 

Faktor-faktor yang mempengaruhi turnover bersifat kompleks dan 

saling berkait satu sama lain, salah satu faktor tersebut adalah variabel 

organisasi. Variabel organisasi yang mempengaruhi turnover adalah 

kepuasan kerja dan job insecurity. Greenhalgh dalam Pasewark  dan  Strawser  

(2001)  mendefinisikan ketidakamanan kerja (job insecurity) adalah suatu 

kondisi ketidakberdayaan untuk mempertahankan kesinambungan yang 

diinginkan dalam kondisi kerja yang terancam. Perasaan tidak aman akan 
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membawa dampak pada job attitudes karyawan, penurunan komitmen, 

bahkan keinginan untuk turnover yang semakin besar.  

Menurut penelitian Hanafiah (2014), disimpulkan terdapat ada pengaruh 

antara kepuasan kerja dan ketidakamanan kerja dengan intensi pindah kerja pada 

karyawan.  

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan konsep teori yang telah dijelaskan terdapat hubungan antara 

kedua variabel bebas terhadap variabel terikat, untuk variabel bebas yang 

pertama mengenai job insecurity ditemukan apabila kondisi seorang karyawan 

yang merasakan ketidakamanan dalam pekerjaannya maka turnover intention 

akan muncul sebagai dampaknya, sedangkan untuk variabel kepuasan kerja 

ditemukan apabila kepuasan kerja karyawan baik akan menurunkan tingkat 

turnover karyawan begitupun sebaliknya. Berdasar konsep teori yang dijelaskan 

dapat dibuat kerangka pikir sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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D. Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2014) adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan penelitian dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pernyataan.  

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya berasal dari konsep 

teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, sebagai berikut : 

H1 : Adanya Pengaruh Job Insecurity dan Kepuasan Kerja secara Parsial 

Terhadap Turnover Intention  pada Pabrik Keramik di Mojosari. 

H2 : Adanya Pengaruh Job Insecurity dan Kepuasan Kerja secara Simultan 

Terhadap Turnover Intention  pada Pabrik Keramik di Mojosari. 

H3 : Kepuasan kerja memiliki pengaruh dominan pada Turnover Intention. 




