
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Intensi Turnover

1. Pengertian Intensi Turnover

Intensi (Fishbein dan Ajzen, 1975) didefinisikan sebagai sebuah dimensisubjektif dari

individu yang melibatkan hubungan antara dirinya dengan beberapa perilaku. Lebih lanjut

lagi (Fishbein dan Ajzen, 1975) menjelaskan bahwa intensi adalah niat individuuntuk

melakukan suatu perilaku yang pasti. Intensi mengarahkan perilaku agarditampilkan pada

waktu dan kesempatan yang tepat.

Mobley (1986) memberikan batasan turnover sebagai berhentinya individu dari

anggota suatu organisasi dengan disertai pemberian imbalan keuangan oleh organisasi yang

bersangkutan. Jewell dan Seagall (1998) mengatakan turnover adalah makna terakhir bila

tekanan yang dirasakan oleh karyawan sudah terlalu besar. Jewell dan Seagall (1998)

menerangkan dalam pengertian generik, turnover mengacu pada perubahan dalam

keanggotaan dari organisasi, mencakup posisi yang ditinggalkan oleh pemegang jabatan yang

keluar untuk digantikan oleh karyawan baru, dalam pengertian yang khusus, turnover yaitu

mengacu pada anggota organisasi yang keluar. Sementara Mathis & Jackson (Handaru, 2012)

intensiturnover adalah proses dimana tenaga kerja meninggalkan organisasi dan harus ada

yang menggantikannya.

Harnoto (Nasution, 2009) juga menyatakanintensi turnover adalah kadar intensitasdari

keinginan untuk keluar dariperusahaan, banyak alasan yangmenyebabkan timbulnya intensi

turnoverini dan diantaranya adalah keinginanuntuk mendapatkan pekerjaan yang lebihbaik.

Pendapat tersebut juga relatif samadengan pendapat yang diungkapkansebelumnya, bahwa

intensi turnover padadasarnya adalah keinginan untukmeninggalkan (keluar) dari perusahaan.



Robbins (2001), menjelaskan bahwa penarikan diri seseorang keluar dari

suatuorganisasi (turnover) dapat diputuskan secara sukarela (voluntary turnover)

maupunsecara tidak sukarela (involuntary turnover). Voluntary turnover atau quit

merupakankeputusan karyawan untuk meninggalkan organisasi secara sukarela yang

disebabkanoleh faktor seberapa menarik pekerjaan yang ada saat ini, dan tersedianya

alternatifpekerjaan lain.Sebaliknya, involuntary turnover atau pemecatan

menggambarkankeputusan pemberi kerja untuk menghentikan hubungan kerja dan

bersifatuncontrollable bagi karyawan yang mengalaminya (Mobley, 1986). Sementara

menurut Jewell dan Seagall (1998)  perbedaan voluntary turnover dan involuntary turnover

merupakan sesuatu yang mendasar, tetapi dengan diperluasnya penelitian mengenai masalah

turnover, maka jelas sekali bahwa perbedaan ini mungkin terlalu sederhana. Bisa dilihat dari

kejadian voluntary turnover terjadi pada karyawan yang perusahaan tidak berkeberatan atas

kehilangan karyawan tersebut. Mobley (1986) menyimpulkan bahwa intensi turnover

merupakan tanda awal terjadinya turnover, karena terdapat hubungan yang signifikan antara

intensi turnover dan turnover yang terjadi.

Mengacu pada beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas maka dapat

disimpulkan bahwa intensi turnover adalah keinginan keluar atau berpindahnya karyawan

dari perusahaan baik secara sukarela maupun terpaksa dan disertai pemberian imbalan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intensi Turnover

Menurut Mobley (1979) intensi turnover ditentukan oleh:

a. Faktor individual, termasuk didalamnya adalah usia, masa kerja, jenis kelamin,

pendidikan, dan status perkawinan.

b. Kepuasan kerja



Menyangkut beberapa aspek operasional, yakni kepuasan terhadap gaji atau system

pembayaran, kepuasan terhadap bobot pekerjaan, kepuasan terhadap promosi jabatan,

ataupun kepuasan terhadap kondisi kerja perusahaan pada umumnya.

c. Komitmen organisasi

Ditandai paling sedikit oleh tiga faktor, yaitu : keyakinan yang kuat dan tunjangan yang

diterima terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai organisasi, keinginan yang keras unutk

mempertahankan keanggotaan dalam organisasinya, kesediaan untuk berikhtiar sekuat

tenaga demi organsisasi.

Beberapa penelitian seperti Ashford, (1989), Rosenblatt dan Ruvio, 1996 (dalam

Wening, 2005) juga menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi intensi

turnover adalah Ketidakamanan kerja. Wening (2005) mengatakan bahwa perasaan tidak

aman akan berdampak pada penurunan komitmen, sikap kerja, bahkan keinginan untuk

turnover semakin besar.

Dari penjelasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi intensi turnover adalah faktor individual, kepuasan kerja, komitmen

organisasi, dan ketidakamanan kerja.

3. Dimensi Intensi Turnover

Menurut Mobley, dkk (1979) intensiturnover memiliki diimensi sebagai berikut :

a. Keinginan mencari pekerjaan lain dengan gaji atau upah yang lebih tinggi

b. Keinginan untuk mencari peluang karir yang tidak didapatkan diperusahaan

c. Keinginan untuk mencari pekerjaan lain yang sesuai dengan pendidikan

d. Keinginan untuk mencari pekerjaan lain karena ingin suasana lingkungan dan hubungan

kerja yang lebih baik.

e. Keinginan untuk mencari pekerjaan yang dapat menjamin kelangsungan hidup.



4. Dampak IntensiTurnover

Dampak intensi turnoverbagi organisasi diantaranya adalah:

1. Biaya penarikan karyawan.

2. Biaya latihan

3. Apa yang dikeluarkan buat karyawan lebih kecil dari yang dihasilkan karyawan baru

tersebut.

4. Tingkat kecelakaan para karyawan baru

5. Adanya produksi yang hilang selama masa pergantian karyawan

5. Peralatan produksi yang tidak bisa digunakan sepenuhnya.

6. Banyak pemborosan karena adanya karyawan baru.

5. Karyawan Kontrak

Intensi turnover yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang dilakukan oleh

karyawan kontrak. Karyawan kontrak adalah karyawan yang bekerja pada suatu instansi

dengan kerja waktu tertentu yang didasari atas suatu perjanjian atau kontrak dapat juga

disebut dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yaitu perjanjian kerja yang

didasarkan suatu jangka waktu yang diadakan untuk palinglama 2 tahun dan hanya dapat

diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu maksimal 1 tahun (Undang-Undang RI

ketenagakerjaan 2003 dalam pasal 59 ayat 1) .

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan

bahwa definisi dari intensi turnover pada karyawan kontrak adalah niat atau keinginan untuk

keluar dari perusahaan pada individu yang bekerja disuatu perusahaan dan terikat dalam

perjanjian untuk waktu tertentu.



B. Komitmen Organisasi

1. Pengertian Komitmen Organisasi

Meyer danAllen (Mosadeghrad dkk, 2008) mendefinisikankomitmen

organisasisebagai:suatukeadaan psikologisyang

mencirikanhubungankaryawandenganorganisasidanmemiliki implikasi bagikeputusanuntuk

melanjutkankeanggotaan dalamorganisasi.Luthans (2006) menyatakan komitmen

organisasimerupakan : (1) keinginan yang kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi, (2)

keinginan untuk  berusaha keras sesuai dengan keinginan orang, (3) suatu keyakinan tertentu

dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan organisasi.Menurut Meyer dan Allen

(1991) dimensiberganda komitmen organisasimempunyai hubungan yang berbeda

terhadapmaksud turnover dan perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan lainnya.Dalam

kaitannya dengan komitmen organisasi, Meyer dan Allen (1991) mengidentifikasi tiga tema

berbeda yaitu keterikatan afektif terhadap organisasi, biaya yang dirasakanterkait dengan

meninggalkan organisasi, dan kewajiban untuk tetap dengan organisasi.

Komitmen anggota organisasi menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah organisasi

dalam menciptakan kelangsungan hidup sebuah organisasi apapun bentuk organisasinya.

Komitmen menunjukkan hasrat karyawan sebuah perusahaan untuk tetap tinggal dan bekerja

serta mengabdikan diri bagi perusahaan.Karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan

memandang pekerjaaan bukan sebagai beban atau kewajiban tetapi sarana berkarya dan

mengembangkan diri, karena seseorang karyawan diharapkan mampu menjiwai pekerjaannya

serta bekerja dengan pikiran dan hati. Dengan kata lain komitmen ini merefleksikan loyalitas

karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi

mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang

berkelanjutan.



Jadi, seseorang yang memiliki komitmen tinggi akanmemilikiidentifikasiterhadap

organisasi, terlibat sungguh-sungguh dalamkepegawaian dan adaloyalitasserta afeksi positif

terhadap organisasi. Selain itu, tampil tingkah laku berusaha ke arahtujuan organisasi dan

keinginan untuk tetap bergabung dengan organisasi dalam jangkawaktu lama.

2. DimensiKomitmen Organisasi

Dimensi Komitmen Organisasimengacu pada tiga model komponen yang

dikemukakan oleh Meyer dan Allen (1991), yaitu :

1. Affective Commitment. Keterikatan anggota secara psikologis dengan organisasi

berdasarkan seberapa baik perasaan mengenai organisasi.

2. Continuance Commitment. Keterikatan anggota secara psikologis pada organisasi karena

biaya yang dia tanggung sebagai konsekuensi keluar organisasi.

3. Normative Commitment. Keterikatan anggota secara psikologis karena kewajiban moral

untuk memelihara hubungan dengan organisasi.

C. Ketidakamanan Kerja

1. Pengertian Ketidakamanan Kerja

Ketidakamanan kerja menurut Greenhalgh dan Rosenblatt (1984). Merupakan

ketidakberdayaan seseorang dalam mempertahankan kesinambungan yang diinginkan dalam

kondisi kerja yang terancam termasuk dengan berbagai perubahan dalam organisasi.

Smithson dan Lewis(dalam Wijaya, 2010)mengartikan Ketidakamanan Kerja sebagai

kondisipsikologis seseorang (karyawan) yangmenunjukkan rasa bingung atau merasatidak

aman dikarenakan kondisilingkungan yang berubah-ubah. Orang dengan kebutuhan yang

tinggi akan keamanan, kemungkinan besar akan menolak perubahan-perubahan, karena

perubahan itu mengancam perasaan aman mereka (Robbins, 2001). Kondisi ini munculkarena

banyaknya jenis pekerjaan yangsifatnya sesaat atau pekerjaan kontrak. Makin banyaknya



jenis pekerjaan dengandurasi waktu yang sementara atau tidakpermanen, menyebabkan

semakinbanyaknya karyawan yang mengalami ketidakamanan kerja.

Ashford, Lee & Bobko (1989) mengatakan bahwa ketidakamanan kerja merupakan

suatu tingkat dimana para pekerja merasa pekerjaannya terancam dan merasa tidak berdaya

untuk melakukan apa pun terhadap situasi tersebut. ketidakamanan kerja dirasakan tidak

hanya disebabkan oleh ancaman terhadap kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan

dimensi pekerjaan. Ketidakamanan kerja adalah suatu kondisi yang serba tidak pasti yang

melingkupi pekerjaannya dimasa yang akan datang, reward yang didapat dari masa kerja.

Menurut Bryson dan Hervey (Nugraha, 2010) rasa tidakaman dalam bekerja dapat dibedakan

menjadi dua kategori, yakni subyektif danobyektif. Rasa tidak aman yang sifatnya obyektif

umumnya dikaitkan denganindikator yang jelas seperti job tenure, untuk mengetahui

kestabilan karyawandalam organisasi. Sementara rasa aman yang subyektif relatif sulit

diamati secaralangsung karena indikator yang digunakan adalah ancaman terhadap

hilangnyapekerjaan dan konsekuensi dari bersangkutan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketidakamanan kerja adalah suatu

kondisi psikologis yang berkaitan dengan persepsi para pekerja, dimana karyawan merasakan

adanya kondisi yang penuh ketidakpastian dimasa yang akan datang.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakamanan Kerja

Greenhalg dan Rosenblatt (1984) telah mengkategorikan penyebab ketidakamanan

kerjake dalam tiga kelompok sebagai berikut :

a. Kondisi lingkungan dan organisasi

Kondisi lingkungan dan organisasi dapat dijelaskan oleh beberapa

faktor,misalnya:komunikasi organisasional dan perubahan organisasional. Perubahan

organisasional yang terjadi antara lain dengan dilakukannya downsizing, restrukturisasi,

dan merger oleh perusahaan.



b. Karakteristik individual dan jabatan pekerjaan

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.

Karakteristik personal pekerja yang dapat mempengaruhi ketidakamanan kerjamisalnya:

locus of control, self esteem, dan perasaan optimis atau pesimis pada karyawan.

Berdasarkan uraikan yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa salah satu

faktor yang dapat menyebabkan ketidakamanan kerjapada karyawan adalah kondisi

lingkungan dan organisasi.

3. DimensiKetidakamanan Kerja

Menurut Greenhalgh dan Rosenblatt (1984), ketidakamanan kerjaini terdiri dari lima

dimensi :

1. Arti penting aspek kerja (the important of work factory), berupa ancaman yang diterima

pada berbagai aspek kerja seperti promosi, kenaikan upah atau mempertahankan upah

yang diterima saat ini, mengatur jadwal kerja. Karyawan yang terancam kehilangan aspek

pekerjaan tersebut akan memiliki ketidakamanan kerjayang tinggi dibanding yang tidak

merasa terancam.

2. Arti penting keseluruhan kerja (the important of job event), seperti kejadian promosi,

kejadian untuk diberhentikan sementara waktu, kejadian dipecat, individu yang

mendapatkan ancaman terhadap kejadian kerja penting lebih memungkinkan memicu

ketidakamanan kerjadibandingkan ancaman pada kejadian kerja yang tidak penting.

3. Mengukur kemungkinan perubahan negatif pada aspek kerja (likehood of negative change

in work factor), semakin besar timbulnya ancaman negatif pada aspek kerja akan



memperbesar kemungkinan timbulnya ketidakamanan kerjapada karyawan dan

sebaliknya.

4. Mengukur kemungkinan perubahan negatif pada keseluruhan aspek kerja (likehood of

negative change in job event), semakin besar kemungkinan negatif menimpa kejadian

kerja, maka semakin besar potensi untuk kehilangan pekerjaan yang berakibat

memperbesar timbulnya ketidakamanan kerjapada karyawan dan sebaliknya.

5. Ketidakberdayaan (powerlesness), yang dirasakan individu membawa outcome atau hasil

pada cara individu menghadapi keempat komponen diatas. Artinya jika individu

menerima ancaman pada aspek kerja atau kejadian kerja, maka mereka akan

menghadapinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Semakin tinggi atau rendah

powerlessness akan berakibat pada semakin tinggi atau rendahnya ketidakamanan

kerjayang dirasakan individu.

4. Dampak Ketidakamanan Kerja

Greenhalg dan Rosenblat (1984) mengkonseptualisasikan ketidakamanan kerjasebagai

suatu sumber stress yang melibatkan ketakutan, kehilangan potensi, dan kecemasan. Salah

satu akibat dari stress adalah dalam bentuk permasalahan somatik, seperti tidak bisa tidur,

dan kehilangan selera makan. Taber, Walsh, dan Cooke (Ashford dkk, 1989) menyatakan

bahwa perasaan ketidakamanan kerjadapat meningkatkan permasalahan somatik dan

hipertensi. Sementara menurut Anoraga (2009) mengatakan bila seseorang merasa dirinya

tidak aman, maka timbul reaksi-reaksi kejiwaan seperti cemas, takut tanpa alasan. Kadang-

kadang bila rasa aman ini sudah berkurang sekali, timbullah reaksi-reaksi yang bersifat

jasmaniah seperti kepala pusing, demam, sakit perut atau psiko-somatis lainnya.

.

D. Kerangka Berfikir



1. Hubungan Antara Komitmen Organisasi dan Ketidakamanan Kerja Dengan

Intensi Turnover

Persoalan yang seringkali terjadi di suatu perusahaan biasanya ditimbulkan karena

perilaku karyawan atau SDM itu sendiri. Salah satu bentuk perilaku karyawan tersebut adalah

intensi turnover. intensi turnovermerupakan sinyal awal terjadinya berganti pekerjaan pada

karyawan di dalam organisasi (Mobley, 1986).

Tingkat Turnover yang tinggi akan menimbulkan dampak negatif bagi organisasi,hal

ini seperti menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian terhadap kondisi tenagakerja dan

peningkatan biaya sumber daya manusia yakni yang berupa biaya pelatihan yangsudah

diinvestasikan pada karyawan sampai biaya rekrutmen dan pelatihan kembali.Turnover yang

tinggi juga mengakibatkan organisasi tidak efektif karena perusahaankehilangan karyawan

yang berpengalaman dan perlu melatih kembali karyawan baru.Tingkat Turnover karyawan

yang tinggi merupakan ukuran yang sering digunakan sebagaiindikasi adanya masalah yang

mendasar pada organisasi.Tingginya turnover mengindikasikan rendahnya komitmen pada

karyawan (Yunanti & Prabowo, 2014).

Handaru (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa intensi

turnoverdipengaruhi oleh komitmen organisasi.Setiap karyawan memiliki dasar dan perilaku

yang berbeda tergantung padakomitmen organisasi yang dimilikinya. Karyawan yang memiliki

komitmen organisasidengan dasar afektif memiliki tingkah laku yang berbeda dengan karyawan

yangmemiliki komitmen organisasi dengan dasar continuance. Karyawan yang ingin

menjadianggota akan memiliki keinginan untuk menggunakan usaha yang sesuai dengan

tujuanorganisasi. Sebaliknya karyawan yang terpaksa menjadi anggota akan menghindarikerugian

financial dan kerugian lain, sehingga karyawan tersebut hanya melakukanusaha yang tidak

maksimal. Sementara itu, komitmen normatif yang berkembang sebagai hasil daripengalaman

sosialisasi bergantung dari sejauh apa perasaan kewajiban yang dimilikikaryawan. Komitmen



normatif menimbulkan perasaan kewajiban pada karyawan untukmemberi balasan atas apa yang

telah diterima dari organisasi (Rohman, 2009).

Komitmen seseorang terhadap organisasi/perusahaan sering kali menjadi isu yang

sangat penting didalam dunia kerja.Begitu pentingnya hal tersebut, sampai-sampai beberapa

organisasi berani memasukkan unsur komitmen sebagai salah satu syarat untuk memegang

suatu jabatan/posisi yang ditawarkan dalam iklan-iklan lowongan pekerjaan. Meskipun hal

tersebut sudah sangat umum namun tidak jarang pengusaha maupun karyawan belum

memahami arti komitmen secara sungguh-sungguh. Komitmen karyawan terhadap

organisasiakan membuat karyawan setia pada organisasi dan bekerja dengan baik

untukkepentingan organisasi, jika komitmen karyawan rendah maka akan mengakibatkan

munculnya intensi turnover ( Hendrayani, 2013).

Intensi turnover karyawan juga dipengaruhi oleh ketidakamanan kerja.

Ketidakamanan kerjayang terus-menerus akan mempengaruhi kondisi psikologis karyawan

sehingga mendorong munculnya intensi turnover untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat

memberikan rasa aman.Ketidakamanan kerja ditunjukkan dengan ketakutan akan kehilangan

pekerjaan, ketakutan akan kehilangan status sosial, dan rasa tidak berdaya.Karena

ketidakamanan kerjamencerminkanserangkaian pandangan individu mengenai kemungkinan

terjadinya peristiwanegatif pada pekerjaan, maka sangat mungkin perasaan ini akan

membawa akibatnegatif pada kepuasan kerja sebagai respon emosional utama pada

pekerjaan.Timbulnya ketidakamanan kerjamencerminkan pandangan individu bahwa

organisasisudah melalaikan kontrak tersebut dalam hubungannya dengan aspek kerjatertentu,

akibatnya loyalitas akan terpengaruh secara negatif. Loyalitas yangmenurun memudahkan

individu atau karyawan mencari alternatif-alternatifpekerjaan di luar organisasi dimana ia

berada saat ini. Komponen yangdiasumsikan mendasari munculnyaketidakamanan kerja



diantaranya adalah ancamanterhadap hilangnya pekerjaandan ancaman terhadaphilangnya

dimensi-dimensi yang menyertai suatu pekerjaan.

Ketika bekerja, karyawan memiliki suatu harapan terpenuhinya semua kebutuhannya

melalui aktivitas bekerja. Apabila hal tersebut tercapai akan menimbulkan rasa puas dan

bahagia, sehingga niat turnover rendah karena karyawan akan takut kehilangan pekerjaan.

Harapan dari karyawan yang bekerja adalah terpenuhinya kebutuhan hidup dirinya dan

keluarga melalui upah atau gaji yang diperolehnya. Apabila upah atau gaji yang diperoleh

kurang mampu memenuhi kebutuhan hidup, maka hal tersebut akan menimbulkan kecemasan

dan ketakutan. Kondisi itulah yang mendorong karyawan untuk mencari pekerjaan lain yang

dianggapnya dapat memberikan upah atau gaji yang lebih tinggi.

Karyawanmembutuhkan tempat bekerja dimana dirinya bisa mengaktualisasikan

dirinya.Banyak juga karyawan yang bekerja tidak sesuai dengan latar belakang

pendidikannya, karyawan juga mengharapkan lingkungan kerja yang kondusif, baik secara

fisik maupun psikis.Karyawan ketika bekerja mengharapkan pekerjaan yang dimilikinya

dapat berlangsung selamanya. Namun adanya sistem kontrak menurunkan keberlangsungan

hidup karyawan dalam bekerja sehingga menimbulkan rasa takut kehilangan pekerjaan, status

sosial turun, dan rasa tidak berdaya karena nasibnya ditentukan oleh orang lain. Kondisi

demikianlah yang mendorong karyawan akhirnya memiliki niat untuk mencari pekerjaan lain

yang dapat memberikan jaminan untuk menjadi karyawan tetap perusahaan.kondisi yang

demikian akan membuat karyawan berpikir ulang untuk mencari pekerjaan lain yang

dianggap lebih dapat memberikan rasa aman. Hal tersebutlah yang kemudian meningkatkan

munculnya intensi turnover(Agustian, 2011).

Dalam penelitiannya Hendrayani (2013) menunjukkan bahwa komitmen organisasi

dan ketidakamanan kerja secara bersana-sama berpengaruh signifikan terhadap intensi

turnover.



Berdasarkan pemahaman konseptual yang telah diuraikan diatas, maka dapat

digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut :

Gambar 1: Dinamika Kerangka Berfikir

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dikemukakan. Maka hipotesis yang diajukan

dalam penelitian ini adalah :

1. Ada hubungan antara komitmen organisasidanketidakamanan kerjadengan intensi

turnover pada karyawan kontrak.

2. Ada hubungan negatif antara komitmen organisasidengan intensi turnover pada karyawan

kontrak. Semakin tinggi komitmen organisasimaka semakin rendah intensi turnover pada

karyawan kontrak, dan sebaliknya.

3. Ada hubungan positif antara ketidakamanan kerjadengan intensi turnover pada karyawan

kontrak. Semakin tinggi ketidakamanan kerjamaka semakin tinggi intensi turnover pada

karyawan kontrak.

Intensi Turnover

Komitmen organisasi

Ketidakamanan kerja


