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PENDAHULUAN 

 Saat ini dunia global sedang memasuki era puncak perubahan besar yang disebut 

dengan revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia ke empat, yang mana peran internet 

dan digitalisasi serta kecerdasan buatan telah menguasai banyak bidang kehidupan, tak 

terkecuali bidang ekonomi dan bisnis. Banyak para ahli berpendapat bahwa sumber daya 

manusia yang berkualitas sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi atau 

perusahaan. selain itu ada beberapa peran tertentu yang memang tidak bisa digantikan oleh 

mesin maupun robot dan hanya bisa dilakukan oleh sumber daya yang berkualitas, meskipun 

kemajuan teknologi saat ini sudah sangat maju. Peningkatan kualitas tersebut dapat diwujudkan 

melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, diantaranya yakni: knowledge, skill, 

ability serta attitude (Dharma dan Ardiana 2016). 

Teknologi bagaikan dua sisi mata uang, dapat mempermudah pekerjaan manusia. Namun 

di sisi lain banyak memberi pengaruh terhadap perkembangan perekonomian. Asriandi dan 

Putri (2020) menyebutkan dalam lima tahun mendatang, akan ada 35 persen jenis pekerjaan 

yang hilang akibat dari revolusi industri 4.0 dan bahkan pada 10 tahun yang akan datang jenis 

pekerjaan yang hilang bertambah menjadi 75 persen. Hal tersebut dikarenakan  pekerjaan yang 

diperankan oleh tenaga manusia setahap demi setahap digantikan dengan teknologi kecerdasan 

buatan. Tentunya, proses produksi menjadi lebih cepat dikerjakan serta lebih mudah 

didistribusikan secara mesin dengan keterlibatan tenaga manusia yang minim. Hal ini menjadi 

tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh ketenagakerjaan generasi milenial yang jauh 

berbeda dengan tantangan para pendahulunya dimana ketenagakerjaan milenial kemungkinan 

akan menghadapi jenis pekerjaan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya (Shahroom 

dan Hussin 2018).  

Faktanya dalam angkatan dunia kerja, khususnya Negara Indonesia didominasi oleh 

generasi milenial. Hal ini sesuai data yang diperoleh dari Statistik Gender Tematik, yang 

menunjukkan bahwa sekitar 50,36% dari seluruh jumlah penduduk usia produktif diantaranya 

adalah generasi Y atau Millenial (1981 – 1996). Sehingga dapat dikatakan bahwa generasi 

milenial memegang kendali atas roda pembangunan khususnya dalam bidang perekonomian 

(Putro et al. 2020). Ketenagakerjaan generasi milenial mempunyai karakteristik yang berbeda 

dengan generasi sebelumnya. Generasi milenial lebih memiliki tingkat loyalitas yang rendah, 

sehingga karyawan generasi milenial mudah memiliki rencana untuk meninggalkan 

perusahaan tempat ia bekerja, lamanya jangka 
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waktu atau ideal generasi milenial bekerja di dalam sebuah perusahaan adalah dua sampai tiga 

tahun saja, setelah itu mereka akan melakukan turnover intention (Amalia 2020).  

Turnover intention adalah kesadaran dari seorang karyawan dimana karyawan memiliki 

keinginan mencari alternatif pekerjaan di organisasi lain yang dianggap lebih baik dari 

sebelumnya (Pratikna 2021). Turnover intention yang berakhir dengan keluarnya karyawan 

dari perusahaan apalagi jika dengan skala yang tinggi juga akan menimbulkan ketidakefektifan 

dari sebuah organisasi atau perusahaan karena hal ini tentu menyebabkan perusahaan harus 

kehilangan karyawan atau tenaga kerja berpengalaman serta harus melatih tenaga kerja yang 

baru. Dampak negatif lain yang akan terjadi seperti misalnya dari segi biaya, kerugian 

perusahaan terkait biaya rekrutmen, bocornya rahasia perusahaan, mengganggu proses kerja 

perusahaan, serta menurunkan moral karyawan yang ditinggalkan (Utami et al. 2018). Selain 

itu jika dibiarkan ini akan merusak citra dari perusahaan itu sendiri serta akan membuat 

produktivitas dari perusahaan menjadi terganggu karena sering terjadi pergantian karyawan 

baru (Saklit, 2017). 

Adapun salah satu faktor yang menyebabkan turnover intention pada karyawan milenial 

di era revolusi industri 4.0 adalah job insecurity. Job insecurity merupakan kondisi yang 

menimbulkan rasa ketidaknyamanan karyawan selama proses kerja berlangsung hal ini 

disebabkan oleh adanya ancaman baik dari pihak luar maupun dalam terhadap keberlangsungan 

perkerjaan karyawan (Safaria, 2011). Ketika karyawan merasa terancam karena kehilangan 

pekerjaan dan ketidakpastian kerja di masa depan maka hal ini dapat memunculkan rasa 

kegelisahan pada karyawan, sehingga dari rasa kegelisahan dapat mempengaruhi kondisi 

psikologis dari karyawan yang nantinya berdampak pada turnover intention karyawan.  

Ridlo (2012) berpendapat bahwa karyawan yang memiliki keinginan mengembangkan 

karir tentu akan terdorong untuk bekerja dan bertidak dalam mencapai tujuan. Namun 

sebaliknya, jika karyawan mengalami job insecurity di tempat kerja tentu karyawan tersebut 

terdorong untuk melakukan turnover intention. Turnover intention merupakan salah satu 

masalah yang sering dialami oleh banyak perusahaan, dikarenakan manusia sebagai makhluk 

individu yang memiliki penilaian akan penghargaan yang diberikan perusahaan dan beban 

kerja yang dirasakan, terutama di era revolusi industry 4.0 sehingga mengakibatkan sikap 

mereka terhadap pekerjaan juga menjadi berbeda. 

Selain job insecurity, perusahaan juga harus memperhatikan kepuasan kerja dari para 

karyawannya, karena jika karyawan merasa tidak nyaman dan tidak dihargai selama proses 

kerja berlangsung dapat membuat karyawan sulit untuk mengembangkan potensinya sehingga 
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dapat mengganggu fokus dan konsentrasi terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja sendiri 

adalah sikap atau kondisi emosional berupa perasaan yang muncul dari dalam diri seseorang 

karena menyenangi dan mencintai pekerjaannya (Prasetyo dan Marlina, 2019). Seorang 

karyawan yang memiliki tingkat kepuasan kerja tinggi akan memberikan respon dengan sikap 

positif terhadap pekerjaannya, sedangkan jika seseorang karyawan memiliki tingkat kepuasan 

kerja yang rendah akan memberikan respon negatif terhadap pekerjaannya. 

Kepuasan kerja menjadi salah satu faktor yang menjadi alasan karyawan untuk keluar 

dari perusahaan. Sikap tersebut dicerminkan karyawan melalui sikap disiplin, prestasi kerja 

dan moral kerja, sehingga jika karyawan merasa puas dengan pekerjaan yang dimiliki maka  

tingkat peluang karyawan untuk keluar dari perusahaan akan lebih rendah (Mamahit, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Nazenin dan Palupiningdyah (2014) bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh terhadap turnover intention, semakin tinggi tingkat kepuasan kerja yang dirasakan 

karyawan maka tingkat turnover intention semakin rendah, sebaliknya jika semakin tinggi 

tingkat ketidakpuasan kerja pada diri karyawan,  maka akan memicu tingginya tingkat turnover 

intention di dalam perusahaan. 

Audina dan Kusmayadi (2018) menunjukkan terdapat pengaruh positif antara variable 

job insecurity terhadap turnover intention karyawan. Semakin tinggi job insecurity yang 

dirasakan karyawan maka akan semakin tinggi pula tingkat turnover intention pada diri 

karyawan. Namun berbeda dengan penelitian Heryanda (2019) yang menunjukkan bahwa job 

insecurity berpengaruh negatif terhadap turnover intention. Semakin rendah job insecurity 

yang dirasakan karyawan maka akan semakin rendah turnover intention pada diri karyawan. 

Namun berbeda dengan hasil penelitian Sukmana et al. (2016) yang menunjukan job insecurity 

tidak bepengaruh terhadap turnover intention, artinya walaupun job insecurity yang karyawan 

rasakan semakin tinggi tidak akan memengaruhi turnover intention pada diri karyawan. 

 Dalam penelitian Wang et al. (2016) menunjukkkan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh positif terhadap turnover intention. Semakin tinggi kepuasan kerja yang dirasakan 

karyawan maka akan semakin tinggi turnover intention pada diri karyawan. Hasil lain juga 

ditunjukan dari  penelitian (Parwita, et al. 2019) kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap 

turover intention, artinya semakin tinggi kepuasan kerja karyawan maka turnover intention 

pada karyawan akan semakin rendah atau berkurang. Namun berbeda dengan hasil penelitian 

dari Putri dan Rivai (2019) yang mengatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap turnover intention. Artinya semakin tinggi tingkat kepuasan kerja 

karyawan maka intensi turnover semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah tingkat  

kepuasan kerja, maka intensi turnover intention semakin tinggi.  
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 Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya ditemukan adanya hasil 

penelitian yang tidak sama atau tidak konsisten, hal ini mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian kembali untuk mengehtahui apakah hasilnya sama atau berbeda dengan penelitian 

sebelumnya dengan judul “Pengaruh Job Insecurity dan Kepuasan Kerja Terhadap Turnover 

Intention Karyawan Milenial di era Revolusi Industri 4.0”. 

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti terhadap 10 orang karyawan generasi 

milenial alumni lulusan UKSW yang sudah bekerja, job insecurity dan kepuasan kerja menjadi 

alasan bagi para karyawan generasi milenial untuk melakukan turnover intention diera revolusi 

industri 4.0. Ketika karyawan diberi pertanyaan mengenai pemikiran untuk keluar dari 

pekerjaannya terdapat tujuh dari sepuluh karyawan yang memiliki pemikiran untuk keluar dari 

pekerjaannya. Mereka mengatakan bahwa merasa lelah dengan pekerjaannya, tidak puas 

dengan pekerjaan yang ada, munculnya job insecurity karena ketidakpastian di masa depan dan 

berpikir untuk pindah keperusahaan lain maupun berencana  membuka peluang bisnis sendiri. 

Tujuh dari sepuluh diantaranya juga berencana untuk mencari pekerjaan di luar 

perusahaan yang dianggap jauh lebih menjanjikan dari pekerjaannya sekarang melalui internet 

dan kenalan terdekat. Selain itu ada kemungkinan  akan  berhenti dari perusahaan tempat 

mereka bekerja setelah masa kontraknya berakhir. Dari hasil wawancara tersebut dapat 

disimpulkan bahwa karyawan generasi milenial memiliki tingkat turnover intention yang 

cukup tinggi. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan masalah yang 

akan diteliti adalah sebagai berikut :1). Apakah ada pengaruh job insecurity terhadap turnover 

intention pada karyawan milenial lulusan UKSW? : 2). Apakah ada pengaruh kepuasan kerja 

terhadap turnover intention pada karyawan milenial lulusan UKSW?. Dari rumusan masalah 

di atas, tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengehtahui: 1). Pengaruh job insecurity terhadap 

turnover intention pada karyawan generasi milenial lulusan UKSW: 2). Pengaruh kepuasan 

kerja terhadap turnover intention pada karyawan generasi milenial lulusan UKSW. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada human 

resource dalam mengelolah job insecurity, kepuasan kerja dan turnover intention pada 

karyawan generasi milenial. Penelitian ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak 

diantaranya hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis, 

pembaca, memperkuat penelitian terdahulu serta dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan maupun penelitian di bidang manajemen. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang atau penelitian selanjutnya. 
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KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Turnover Intention 

Menurut Riantini et al (2021) turnover intention merupakan suatu kecenderungan sikap 

dan tingkat seorang karyawan terhadap kemungkinan untuk meninggalkan organisasi atau 

berniat untuk mundur dari pekerjaannya. Tingginya turnover intention dapat memperkecil 

peluang perusahan untuk mencapai tujuannya karena sumber daya yang ada tidak dapat 

dimaksimalkan karena sering terjadi. 

Beberapa dimensi turnover intention pada karyawan adalah: 1). Pikiran untuk keluar, 

2). Keinginan untuk mencari pekerjaan lain, 3). Keinginan untuk meninggalkan perusahaan. 

Adapun indikator dari turnover intention, diantaranya yakni: 1). Ketidaksesuaian beban kerja; 

2) ketidaksesuaian kompensasi; 3) Pencarian Lowongan Kerja; 4) Pencarian informan 

pekerjaan baru; 5) Mencari peluang; 6) Mencari gaji dengan pekerjaan yang sesuai  (Wiguna 

dan Supriyatin,  2018).  

 

Job Insecurity 

Job Insecurity adalah kondisi psikologis yang dapat menimbulkan perasaan 

ketidaknyamanan pada karyawan dalam bekerja yang disebabkan karena adanya ancaman baik 

dari pihak luar maupun pihak dalam terhadap keberlangsungan perkerjaannya termasuk 

lingkungan yang berubah-ubah (Rohanah dan Rahman, 2021). Job insecurity juga dapat 

diartikan sebagai suatu keadaan atau kondisi batin seseorang yang memiliki prasangka negatif 

karena merasa posisi pekerjaannya sedang  terancam sehingga memunculkan perasaan 

khawatir dan gelisah. Devi dan Sudibia (2015) menyatakan bahwa job insecurity merupakan 

kondisi psikologis karyawan yang menunjukan rasa tidak aman karena kondisi lingkungan 

yang berubah-ubah. Hal ini berkaitan dengan kondisi era revolusi industri 4.0, dimana 

lingkungan kerja mengalami perubahan. Banyak perusahaan mengandalkan tenaga kerja 

manusia namun ketenagakerjaan manusia mulai digantikan oleh kecerdasan buatan dengan 

alasan efesiensi dan kedepannya diperkirakan pekerjaan yang ada sekarang kemungkinan akan 

hilang dan tergantikan dengan pekerjaan lain yang tidak bisa kita prediksi saat ini (Irawan, 

2019). 

Beberapa dimensi dari job insecurity : 1). Konflik Peran, masalah ini muncul saat 

individu atau karyawan menemukan bahwa saat ia memenuhi syarat satu peran maka akan 

membuatnya kesulitan untuk memenuhi peran lain; 2). Ketidakjelasan peran (role ambiguity) 

merupakan masalah yang muncul akibat ketidakjelasan tugas yang diberikan, wewenang yang 

berlaku, serta tanggung jawab terhadap pekerjaan yang ada. 3). Perubahan organisasi 
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(organizational change), ini merupakan perubahan yang secara potensial dapat mempengaruhi 

sikap serta persepsi karyawan sehingga terjadi perubahan yang signifikan di dalam organisasi. 

Dimana hal di atas juga meliputi merger, perampingan, reorganisasi, teknologi baru, 

dan pergantian manajemen; 4). Pusat Pengendalian (locus of control) hal ini adalah tingkat 

dimana individu atau karyawan meyakini penentu nasib mereka adalah mereka sendiri dan 

bukan orang lain. Individu yakin pemegang kendali atas apapun yang terjadi adalah diri mereka 

sendiri. Sedangkan indikator dari job insecurity, diantaranya yakni: 1) Ketidaksesuian tugas 

dan keterampilan; 2) Kurangnya peluang; 3) Munculnya perubahan aspek; 4) Munculnya 

perubahan kebijakan; 5) Rasa tidak aman,; 6) Kemajuan teknologi; 7) Peran bagi organisasi 

dan diri sendiri; serta 8) Munculnya kesalahan. (Rohanah dan Rahman, 2021; Karina et al 

2018). 

 

Kepuasan Kerja  

Faradita (2017) menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan pengalaman kesenangan 

atau kesukaan yang dirasakan oleh seseorang karyawan ketika keinginannya dapat tercapai. 

Kepuasan kerja bagi karyawan sangat diperlukan karena kepuasan kerja yang dirasakan 

karyawan dapat meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja.  Adanya ketidakpuasan pada 

karyawan selama proses kerja berlangsung dapat membawa dampak yang kurang 

menguntungkan baik bagi karyawan sendiri dan bagi perusahaan tempat karyawan bekerja. 

Kurniawan dan Alimudin (2015) menyatakan bahwa dengan adanya kepuasan kerja, seorang 

karyawan dapat merasakan apakah pekerjaan yang di jalani menyenangkan atau tidak 

menyenangkan untuk dikerjakan.  

Kepuasan kerja memiliki banyak dimensi, secara umum dapat dikelompokan menjadi:  

1). Kompensasi yang berkaitan dengan yang diharapkan pekerja; 2). Supervision berkaitan 

dengan arahan pengawas dalam mencapai tujuan; 3). Promosi yang memotivasi karyawan; 4). 

Lingkungan kerja yang baik; dan 5). Kepuasan dalam upah pekerjaan Setiap dimensi 

menghasilkan perasaan puas secara keseluruhan dengan pekerjaan serta tidak ada tolak ukur 

dari tingkat kepuasan yang mutlak dari seorang karyawan selama bekerja, karena setiap 

individu karyawan memiliki standar kepuasan yang berbeda, selain itu indikator kepuasan kerja 

dapat diukur dengan 1) Insentif; 2) Tunjangan; 3) Konsistensi atasan; 4) Atasan sebagai 

pembimbing; 5) Kesempatan; 5) Jaminan masa depan; 6) Rasa aman; 7) Rekan kerja sebagai 

pendukung; 8) Keadilan; dan 9) Kesesuaian (Faradita 2017; Susanti dan Halilah, 2018). 
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Pengaruh Job Insecurity Terhadap Turnover Intention 

Dalam revolusi industri 4.0 banyak sekali ketidakpastian yang didapati karyawan dari 

perusahaan terhadap keberlangsungan kerja di masa yang akan datang, hal inilah yang dapat 

memunculkan rasa gelisah pada karyawan, dari rasa gelisah inilah akan mempengaruhi kondisi 

psikologis dari karyawan serta berdampak pada turnover intention karyawan itu sendiri. 

Karyawan yang mengalami Job insecurity memiliki alasan yang rasional untuk mencari 

pekerjaan alternatif  yang bisa  mendukung kelanjutan dan memberikan rasa aman bagi 

karirnya (Ridlo 2012). Job insecurity tidak hanya akan berdampak negatif pada individu yang 

mengalaminya melainkan juga pada organisasi secara keseluruhan.  

Karomah (2020) mengatakan bahwa job insecurity merupakan stresor yang paling berat 

pada karyawan. Hal yang mendasari seseorang memiliki keinginan untuk keluar dari 

pekerjaannya adalah adanya stresor. Seseorang yang memiliki tingkat job insecurity yang 

tinggi memiliki kecenderungan untuk keluar dari organisasi atau perusahaannya. Arnold dan 

Halimah et al. (2016); Nurfauzan dan Halilah (2017); Udriyah et al. (2018) menunjukan bahwa 

job insecurity berpengaruh positif terhadap turnover intention karyawan. Berdasarkan hasil di 

atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1  : Job insecurity berpengaruh positif pada turnover intention. 

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Turnover Intention 

Saklit (2017) menyebutkan adanya turnover intention pada karyawan dapat menelan 

biaya yang tinggi, oleh karena itu perusahaan perlu menguranginya sampai pada tingkat yang 

dapat diterima. Namun, untuk dapat mempertahankan tingkat perputaran sebesar nol 

merupakan suatu hal yang tidak realistis. Peningkatan kepuasan kerja karyawan akan 

menimbulkan suatu keadaan dimana karyawan tersebut semangat dan mempunyai motivasi 

yang tinggi dalam bekerja. Berbeda sebaliknya jika kepuasan kerja tidak dipenuhi karyawan 

akan sulit dalam melakukan sebuah pekerjaan (C. Y. Prasetyo dan Sudarmiani, 2018). 

Susanti dan Halilah (2018) menyebutkan bahwa hubungan yang terjadi antara kepuasan 

kerja dan turnover intention merupakan hubungan yang negatif, yang mana kepuasan kerja 

yang tinggi dapat menurunkan turnover intention diantara para karyawan. Sebaliknya, 

kepuasan kerja yang rendah akan memberikan kontribusi pada tingginya turnover intention 

diantara para karyawan. Hal ini didukung oleh penelitian Parwita et al. (2019); (Putri dan Rivai 

2019) yang menunjukan bahwa kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap turnover 

intention karyawan. Berdasarkan hasil di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 
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H2  : Kepuasan kerja berpengaruh negatif pada turnover intention. 

 

 

 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Kerangka Teoritis 

Sumber: (Lin et al. 2019) 
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METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian  

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori 

dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian eksplanatori merupakan penelitian bertujuan untuk  

menjelaskan kedudukan variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang 

lain (Primandaru et al. 2018). Sedangkan pendekatan kuantitatif dilakukan pada sampel yang 

diambil secara random agar dapat memperoleh kesimpulan  dari hasil penelitian yang bisa 

diimplementasikan pada populasi penelitian (Suliyanto 2018). Dalam penelitian ini 

menggunakan variabel (X1) yaitu job insecurity (X2) yaitu kepuasan kerja dan variabel (Y) 

yaitu turnover intention. Dengan adanya hubungan serta tingkat variabel sangatlah penting, 

sebab dengan mengetahui lebih lanjut mengenai tingkat hubungan yang ada, peneliti bisa 

mencapai tujuan penelitian  

 

Populasi dan Sampel 

Populasi ialah daerah generalisasi dari objek maupun subjek yang berkualitas serta 

berkarakteristik khusus sesuai dengan apa yang peneliti tentukan untuk didalami hingga 

dihasilkan suatu kesimpulan (Sugiono 2018). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 

generasi milenial alumni mahasiswa UKSW yang sudah memiliki pekerjaan sebagai karyawan. 

Oleh karena itu, jumlah pasti populasi dalam penelitian ini tidak diketahui. Sedangkan sampel 

adalah kelompok dari keseluruhan ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Sampel ini mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adanya sampel ini akan mempermudah 

peneliti dalam melakukan analisis dan menghasilkan kesimpulan (Sugiono 2016). Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini menerapkan teknik sampling insidental. Sugiono 

(2018) mengemukakan bahwa teknik sampling insidental adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan 

peneliti dan dipandang layak menjadi sumber data.  

Adapun karakteristik sampel yang dipilih diantaranya yakni generasi milenial alumni 

mahasiswa UKSW yang sudah memiliki pekerjaan sebagai karyawan dan tidak hanya berfokus 

pada satu instansi saja namun beberapa tempat atau perusahaan yang mempekerjakan karyawan 

mileanial lulusan UKSW. Dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa setiap karyawan 

milenial lulusan UKSW bekerja di berbagai tempat memiliki tingkat job insecurity dan 

kepuasan kerja yang berbeda, hal ini juga dilakukan untuk menjangkau lebih banyak karyawan 

milenial sehingga informasi yang diperoleh lebih bervariasi dan diharapkan dengan jumlah 
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sampel yang ada dapat mewakili pendapat atau pandangan karyawan milenial alumni UKSW, 

karena berdasarkan hasil wawancara awal peneliti terhadap 10 orang karyawan milenial alumni 

lulusan UKSW yang sudah bekerja, job insecurity dan kepuasan kerja menjadi alasan bagi para 

karyawan generasi milenial untuk melakukan turnover intention di era revolusi industri 4.0. 

Dalam menentukan jumlah sampel dengan jumlah populasi yang tidak diketahui 

pastinya, maka penulis menggunakan rumus Cochran sebagai berikut (Sugiono 2018): 

 

 

Ketentuan: 

n =  Sampel yang dicari 

z  = Tingkat keyakinan yang diperlukan pada sampel, yakni 95% dengan 

 nilai 1,96 

p  = Peluang benar, yakni 50% 

q  = Peluang salah, yakni 50% 

e  = Sampling error atau tingkat kesalahan sampel, yakni 10% 

 

  Berikut adalah cara menghitung jumlah sampel tersebut: 

n   = (1,96)2 (0,5)(0,5) 

                   (0,1)2 

 n   = 96,04 

  

Berlandaskan pada hasil perhitungan tersebut, maka didapatkan jumlah sampel yang 

akan digunakan adalah sebanyak 97 responden. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan yang dipakai peneliti adalah menggunakan 

kuesioner. Dimana kuesioner sendiri merupakan teknik pengumpulan data dimana  responden 

akan mengisi kuesioner yang sudah diberikan melalui link, setelah mengisi kuesioner 

responden akan mengembalikan hasil dari jawaban mereka kembali kepada peneliti. Tujuan 

dibagikannya kuesioner kepada para responden oleh peneliti adalah untuk memperoleh data 

responden mengenai job insecurity, kepuasan kerja, dan turnover intention karyawan milenial. 

   n0   =  z2pq 

               e2 
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Langkah-langkah untuk mengumpulkan data responden pada penelitian ini adalah yang 

pertama peneliti membagikan link kuesioner kepada mahasiswa lulusan UKSW yang sudah 

memiliki pekerjaan serta membagikan link tersebut pada chatting whhatsapp kemudian 

instastory whatsapp dan menempatkan link pada bio Instagram peneliti dengan menggunakan 

google form sebagai sarana pemaksimalan jumlah responden dan memberikan keterangan atau 

penjelasan bahwa yang diperbolehkan untuk  mengisi kuesioner tersebut hanya mahasiswa 

UKSW yang sudah lulus dan mendapatkan pekerjaan terkhususnya karyawan milenial. 

 

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel Definisi Operasional Dimensi Indikator 

Job 

Insecurity 

Job Insecurity adalah kondisi 

psikologis yang dapat 

menimbulkan  perasaan 

ketidaknyamanan pada 

karyawan dalam bekerja yang 

disebabkan karena adanya 

ancaman baik dari pihak luar 

maupun pihak dalam terhadap 

keberlangsungan 

perkerjaannya termasuk 

lingkungan yang berubah-

ubah. 

(Rohanah & Rahman, 2021; 

Karina et al. 2018). 

1. Konflik Peran  1.1 Ketidaksesuaian tugas 

dan keterampilan 

1.2 Kurangnya peluang 

2. Ketidakjelasan peran 2.1 Munculnya perubahan 

aspek 

2.2 Munculnya perubahan 

kebijakan 

3. Perubahan organisasi 3.1 Rasa tidak aman 

3.2 Kemajuan teknologi  

4. Pusat pengendalian 

(Rohanah dan Rahman, 

2021; Karina et al. 2018). 

4.1 Peran bagi organisasi 

dan diri sendiri 

4.2 Munculnya 

kesalahan  

(Rohanah dan Rahman, 

2021; Karina et al. 

2018). 

Kepuasan 

Kerja 

Kepuasan kerja merupakan 

pengalaman yang dialami atau 

dirasakan oleh seorang 

karyawan ketika yang ia 

inginkan dapat tercapai. 

Kepuasan kerja karyawan 

1. Kompensasi 1.1 Insentif 

1.2 Tunjangan 

2. Supervision 2.1 Konsistensi atasan 

2.2 Atasan sebagai 

pembimbing 

3. Promosi 3.1 Kesempatan 
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sangat diperlukan karena 

kepuasan kerja yang dirasakan 

karyawan  dapat  

meningkatkan produktivitasnya 

dalam bekerja  

(Faradita 2017; Susanti dan 

Halilah, 2018). 

3.2 Jaminan masa depan 

4. Lingkungan Kerja 4.1 Rasa aman 

4.2 Rekan kerja sebagai 

pendukung 

5. Upah 

(Faradita 2017; Susanti 

dan Halilah, 2018). 

5.1 Keadilan 

5.2 Kesesuaian 

(Faradita 2017; Susanti 

dan Halilah, 2018) 

Turnover 

Intention  

Turnover intention merupakan 

suatu kecenderungan sikap dan 

tingkat seorang karyawan 

terhadap kemungkinan untuk 

meninggalkan organisasi atau 

berniat untuk mundur dari 

pekerjaannya.  

(Riantini et al  2021; Wiguna 

dan Supriyatin,  2018) 

1. Pikiran untuk keluar 1.1 Ketidaksesuaian 

beban kerja 

1.2 Ketidaksesuaian 

kompensasi 

2. Keinginan untuk 

mencari pekerjaan lain 

2.1 Pencarian lowongan 

kerja 

2.2 Pencarian informan 

pekerjaan baru 

3. Keinginan untuk 

meninggalkan 

perusahaan 

(Riantini et al. 2021; 

Wiguna dan Supriyatin,  

2018) 

3.1 Mencari peluang 

3.2 Mencari gaji dengan 

pekerjaan yang sesuai 

(Riantini et al. 2021; 

Wiguna dan Supriyatin,  

2018) 

 

Teknik Analisis Data  

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert yang dinyatakan melalui kuesioner 

dengan 5 alternatif jawaban yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), netral/biasa saja (N), 

setuju (S), sangat setuju (SS). Penelitian ini mengaplikasikan pengujian analisis regresi linear berganda. 

Penelitian ini akan diolah menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Science) agar dapat 

mengetahui pengaruh dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas merupakan loyalitas 

kerja dan keterikatan kerja, sedangkan variabel terikat adalah intensi turnover. Teknik ini digunakan 

sebagai harapan untuk mengetahui seberapa akurat dampak variabel independen terhadap variabel 

dependen. 
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Tabel 3. Alternatif Jawaban 

Keterangan Arti Skor 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

TS Tidak Setuju 2 

N Netral 3 

S Setuju 4 

SS Sangat Setuju 5 

 

 

a) Uji Instrument Penelitian  

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner yang 

digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian dan uji reliabilitas digunakan 

untuk mengukur kuesioner yaitu indikator variabel melihat apakah hasil yang diperoleh 

reliable atau tidak, kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan yang terdapat pada 

kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur melalui kuesioner  

2. Uji Reliabilitas 

Uji ini mengetahui ketepatan alat ukur yang biasanya digunakan untuk 

kuesioner, seperti apakah alat tersebut dapat jadi patokan yang tepat saat pengukuran 

dapat dilakukan kembali. Pengujian ini mengunakan Cronbach Alpha dikarenakan 

penelitian ini berdasarkan angket dan skala bertingkat. Apabila sesuatu dikatakan 

reliable jika nilai Cronbach Alpha > 0,60, saat alphanya mendekati satu maka nila 

reliabilitas data akan semakin benar  

Rumus Cronbach Alpha : 

  

 

b) Uji Prasyarat Analisis 
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1. Uji Normalitas  

Uji ini untuk mengetahui apakah teruji nilai residual dan model regresi 

terdistribusi normal atau tidak normal, pengujian ini bisa dilihat dengan melakukan 

penyebaran data pada sumber- sumber sebagai dasar melakukan pengambilan 

keputusan. Pengujian ini bisa mengunakan Kolmogorov-sminorv saat melakukan hasil 

pengujian tersebut > 0,05, maka bisa dikatakan bahwa terdistribusi normal dan diterima 

Madona, (2017).  

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini untuk mengetahui ketidaksaman atau penyimpangan  varian residual 

pada pengamatan apakah berbeda antara satu observasi dengan observasi yang lainya 

(Sari dan Ruhiyat 2017) Pengujian ini bisa mengunakan metode grafik yang dimana 

dilihat dari pola titik pada grafik regresi.  

3. Uji Lineritas  

Uji ini untuk mengetahui apakah variable bebas memiliki kertekaitan antara 

hubungan linier atau tidak dengan variable terikait (Agustia dan Suryani 2018) Uji ini 

digunakan untuk menghitung nilai Fhitung dan akan membandingkan dengan Ftabel. 

4. Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ini memiliki hubungan 

yang korelasi antara variable independent, variable yang baik tidak perlu adanya 

hubungan korelasi dengan variable independen (Hutapea dan Widyaningsih 2017). 

c) Uji Hipotesis 

1. Analisis Regresi Berganda  

Uji ini bertujuan untuk mengetahui hubungan satu variable dependen dengan 

dua variable independen atau lebih, metode ini juga mengunakan regresi liner berganda 

(Setiyanto dan Norafyana 2017). Rumus regresi berganda seperti dibawah ini : 

Y=a + β1X1 + β2X2 + e 

Keterangan :  

Y = Variabel Dependen  

b = beta 
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a = konstanta 

X1 = Variable Independen 

X2= Variabel Independen  

2. Uji Simultan (F) 

Uji simultan ini bertujuan untuk mengetahui apakah keseluruhan dari variabel 

independen secara bersama-sama atau simultan dapat mempengaruhi variabel 

dependennya (Ghozali 2018). 

 

3. Uji Parsial (t) 

Uji ini bertujuan untuk menunjukan seberapa berpengaruhkah satu variable 

independen X terhadap variable dependen Y, serta uji t bisa dibuat percobaan apakah 

terdapat pengaruh yang signigfikan antara hubungan variable independen dengan 

dependen (Dwiastuti et al. 2019). 

 

4. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui pengukuran sejauh mana pengaruh 

kemampuan presentase dalam menerangkan model-model variasi variable- variable 

independen, koefisien determinasi memiliki nilai interval nol sampai dengan satu 

(0,≤R2≤1) hal ini menjelaskan bahwa koefisisen determinaasi mendekati satu maka 

pengaruh variable independen ke variabel dependen akan semakin tahan (Ariyani et al. 

2019).
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan analisa dan hasil pembahasan mengenai “Pengaruh Job Insecurity Dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Turnover Intention Karyawan Milenial  Diera Revolusi Industri 

4.0”. Pembahasan penelitian ini dimulai dari uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji lineritas, uji heteroskedastisitas dan uji hipotesis.  

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa pengumpulan data penelitian dilakukan 

dengan cara memberikan kuesioner melalui google form kepada responden penelitian yaitu 

Karyawan Milenial  Diera Revolusi Industri 4.0. Berikut rincian distribusi kuesioner dalam 

penelitian ini: 

Tabel 3  

Distribusi Penyebaran dan Penerimaan Kuesioner 

Keterangan Jumlah Persentase 

Kuesioner yang disebar 97 100% 

Kuesioner yang tidak layak dianalisis (2) 9% 

Kuesioner yang dapat diolah 95 97,93% 

Sumber: hasil pengolahan data, 2022 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh kuesioner yang disebar 100%, 

namun yang memenuhi syarat untuk dapat diolah yaitu 97,93% dan dapat dijadikan data dalam 

penelitian ini berjumlah 95 responden. 

Berikut ini adalah data diri responden 95 generasi milenial alumni mahasiswa UKSW yang 

sudah memiliki pekerjaan sebagai karyawan.  

Tabel 4  

Profil Responden 

No. Profil Responden Total Persentase 

 

1 

Usia 

 

24 11 11,6% 

25 24 25,3% 

26 26 27,4% 

27 34 35,8% 

Total Keseluruhan  95 100% 

2 
Jenis Kelamin 

Laki-Laki 44 46,3% 
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No. Profil Responden Total Persentase 

Perempuan 51 53,7% 

Total Keseluruhan  95 100% 

3 

Jenis Perusahaan 

Perusahaan jasa 20 21,1% 

perusahaan dagang 30 31,6% 

perusahaan agraris 11 11,6% 

Perusahaan industri manufaktur 13 13,7% 

Perusahaan Ekstraktif 21 22,1% 

Total 95 100 

Sumber: Diolah Tahun 2022 

Hasil penyebaran kuesioner kepada 95 generasi milenial alumni mahasiswa UKSW yang 

sudah memiliki pekerjaan sebagai karyawan. Memiliki usia paling banyak usia 27 tahun, 

Terdiri dari 51 Perempuan dan 44 Laki-laki. Serta bekerja pada jenis perusahaan yang berbeda. 

Statistika Deskriptif 

Statistik deskriptif memiliki tujuan yang berguna untuk menganalisis tanggapan dari 

responden terhadap setiap item indikator dalam kuesioner. Peneliti akan menganalisis 

berdasarkan nilai mean pada setiap indikator dari setiap variabel dan mengelompokkannya 

kedalam 5 kategori, interval dalam kategori diperoleh dari perhitungan berikut: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =
(𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 −  𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙)

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

=
(5 −  1)

5
= 0,8 

 Nilai maksimal dan minimal dalam perhitungan interval di atas diperoleh dari nilai skala 

likert, dimana diketahui skor maksimal skala likert adalah 5 dan skor minimal adalah 1. Dari 

pembagian range tersebut, maka kelompok skor likert dibagi menjadi 5 kelompok sebagai 

berikut: 

No Skor Kategori 

1 1,00 – 1,80 Sangat Rendah 

2 1,81 – 2,60 Rendah 

3 2,61 – 3,40 Sedang 

4 3,41 – 4,20 Tinggi 

5 4,21 – 5,00 Sangat Tinggi 
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Job Insecurity 

Job Insecurity adalah kondisi psikologis yang dapat menimbulkan perasaan 

ketidaknyamanan pada karyawan dalam bekerja yang disebabkan karena adanya ancaman 

baik dari pihak luar maupun pihak dalam terhadap keberlangsungan perkerjaannya 

termasuk lingkungan yang berubah-ubah (Rohanah dan Rahman, 2021). Tingkat Job 

Insecurity generasi milenial alumni mahasiswa UKSW yang sudah memiliki pekerjaan 

sebagai karyawan diukur dengan menggunakan skor likert, hasil pengukuran tersebut 

disajikan pada Tabel 5 berikut:  

Tabel 5 Tingkat Job Insecurity 

No.  Indikator Mean Kategori 

1 Ketidaksesuaian tugas dan keterampilan 4,1895 Tinggi 

2 Kurangnya peluang 4,0211 Tinggi 

3 Munculnya perubahan aspek 3,9368 Tinggi 

4 Munculnya perubahan kebijakan 4,0737 Tinggi 

5 Rasa tidak aman 4,5474 Sangat Tinggi 

6 Kemajuan teknologi  4,5684 Sangat Tinggi 

7 Peran bagi organisasi dan diri sendiri 3,8947 Tinggi 

8 Munculnya kesalahan  3,8316 Tinggi 

Rata-rata 4,1329 Tinggi 

Sumber: Diolah Tahun 2022 

Tabel 5 menunjukkan tingkat Job Insecurity berdasarkan pada rata-rata skor likert yang 

telah diperoleh dengan rata-rata total adalah 4,1329 dan termasuk dalam kategori Tinggi. 

Pada tabel 5 juga dapat dilihat bahwa indikator dengan nilai terendah adalah Munculnya 

kesalahan dengan skor 3,8316 yang masuk dalam kategori Tinggi. Sementara itu, indikator 

dengan nilai rata-rata tertinggi adalah Kemajuan teknologi dengan skor 4,5684 dan masuk 

dalam kategori sangat tinggi. 

Kepuasan Kerja 

Faradita (2017) menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan pengalaman kesenangan 

atau kesukaan yang dirasakan oleh seseorang karyawan ketika keinginannya dapat 

tercapai. Kepuasan kerja bagi karyawan sangat diperlukan karena kepuasan kerja yang 

dirasakan karyawan dapat meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja.  Adanya 

ketidakpuasan pada karyawan selama proses kerja berlangsung dapat membawa dampak 

yang kurang menguntungkan baik bagi karyawan sendiri dan bagi perusahaan tempat 

karyawan bekerja. Tingkat Kepuasan Kerja generasi milenial alumni mahasiswa UKSW 
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yang sudah memiliki pekerjaan sebagai karyawan diukur dengan menggunakan skor likert, 

hasil pengukuran tersebut disajikan pada Tabel 6 berikut: 

Tabel 6 Tingkat Kepuasan Kerja  

No.  Indikator Mean Kategori 

1 Insentif 4,1263 Tinggi 

2 Tunjangan 4,4000 Sangat Tinggi 

3 Konsistensi atasan 4,3684 Sangat Tinggi 

4 Atasan sebagai pembimbing 4,4105 Sangat Tinggi 

5 Kesempatan 4,0737 Tinggi 

6 Jaminan masa depan 4,2737 Sangat Tinggi 

7 Rasa aman 3,9053 Tinggi 

8 Rekan kerja sebagai pendukung 4,2316 Sangat Tinggi 

9 Keadilan 4,4737 Sangat Tinggi 

10 Kesesuaian 4,0947 Tinggi 

Rata-rata 4,2358 Sangat Tinggi 

    Sumber: Diolah Tahun 2022 

Tabel 6 menunjukkan tingkat Kepuasan Kerja berdasarkan pada rata-rata skor likert 

yang telah diperoleh dengan rata-rata total adalah 4,2358 dan termasuk dalam kategori 

Sangat Tinggi. Pada tabel 6 juga dapat dilihat bahwa indikator dengan nilai terendah 

adalah Rasa Aman dengan skor 3,9053 yang masuk dalam kategori Tinggi. Sementara itu, 

indikator dengan nilai rata-rata tertinggi adalah Keadilan dengan skor 4,4737 dan masuk 

dalam kategori sangat tinggi. 

Turnover Intention 

Menurut Riantini et al (2021) turnover intention merupakan suatu kecenderungan sikap 

dan tingkat seorang karyawan terhadap kemungkinan untuk meninggalkan organisasi atau 

berniat untuk mundur dari pekerjaannya. Tingginya turnover intention dapat memperkecil 

peluang perusahan untuk mencapai tujuannya karena sumber daya yang ada tidak dapat 

dimaksimalkan karena sering terjadi. Tingkat turnover intention generasi milenial alumni 

mahasiswa UKSW yang sudah memiliki pekerjaan sebagai karyawan diukur dengan 

menggunakan skor likert, hasil pengukuran tersebut disajikan pada Tabel 7 berikut: 
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Tabel 7 Tingkat Turnover Intention 

No.  Indikator Mean Kategori 

1 Ketidaksesuaian beban kerja 4,5789 Sangat Tinggi 

2 Ketidaksesuaian kompensasi 4,6737 Sangat Tinggi 

3 Pencarian lowongan kerja 4,4947 Sangat Tinggi 

4 Pencarian informan pekerjaan baru 4,3474 Sangat Tinggi 

5 Mencari peluang 4,2842 Sangat Tinggi 

Rata-rata 4,4758 Sangat Tinggi 

   Sumber: Diolah Tahun 2022 

Tabel 7 menunjukkan tingkat Turnover Intention berdasarkan pada rata-rata skor likert 

yang telah diperoleh dengan rata-rata total adalah 4,4758 dan termasuk dalam kategori 

Sangat Tinggi. Pada tabel 7 juga dapat dilihat bahwa indikator dengan nilai terendah 

adalah mencari peluang dengan skor 4,2842 yang masuk dalam kategori Sangat Tinggi. 

Sementara itu, indikator dengan nilai rata-rata tertinggi adalah Ketidaksesuaian 

kompensasi dengan skor 4,6737 dan masuk dalam kategori sangat tinggi. 

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Uji Validitas  

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah pernyataan pada kuesioner layak 

untuk diteliti. Uji validitas dilakukan kepada 95 responden yang memenuhi kriteria yang 

telah ditentukan. Pernyataan yang dinyatakan valid atau layak adalah jika r-hitung > r-

tabel. 

Tabel 8. Hasil Uji Validitas 

No. Item  Rhitung Rtabel Ket 

1 X1.1 0,713 0,168 Valid 

2 X1.2 0,835 0,168 Valid 

3 X1.3 0,735 0,168 Valid 

4 X1.4 0,751 0,168 Valid 

5 X1.5 0,619 0,168 Valid 

6 X1.6 0,589 0,168 Valid 

7 X1.7 0,839 0,168 Valid 

8 X1.8 0,851 0,168 Valid 

9 X2.1 0,83 0,168 Valid 

10 X2.2 0,683 0,168 Valid 

11 X2.3 0,768 0,168 Valid 

12 X2.4 0,786 0,168 Valid 
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No. Item  Rhitung Rtabel Ket 

13 X2.5 0,845 0,168 Valid 

14 X2.6 0,866 0,168 Valid 

15 X2.7 0,795 0,168 Valid 

16 X2.8 0,819 0,168 Valid 

17 X2.9 0,761 0,168 Valid 

18 X2.10 0,826 0,168 Valid 

19 Y1 0,824 0,168 Valid 

20 Y2 0,749 0,168 Valid 

21 Y3 0,866 0,168 Valid 

22 Y4 0,817 0,168 Valid 

23 Y5 0,742 0,168 Valid 

                          Sumber: Diolah Tahun 2022 

Dari tabel di atas diketahui bahwa semua item lolos uji validitas karena semua rhitung 

dari setiap instrumen lebih besar dari r-tabel yaitu lebih besar dari 0,168sehingga seluruh 

variabel dinyatakan valid. Hal ini dapat disimpulkan dengan melihat bahwa setiap variabel 

memiliki r-hitung lebih besar dibandingkan r-tabel. Dapat diartikan bahwa seluruh 

pernyataan yang dibuat dinilai valid dan layak digunakan untuk keperluan penelitian. 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah uji untuk mengetahui apakah suatu kuesioner dapat dikatakan 

reliabel jika jawaban responden terhadap pernyataan dalam kuesioner stabil. Kuesioner 

yang dibagikan akan dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kuesioner dapat dikatakan 

reliabel jika nilai alpha > 0,0 atau > 60 %. 

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel  

Cronbach 

Alpha  

Nilai 

Kritis  Keterangan 

Job Insecurity 0,885 >0,6 Reliabel 

Kepuasan Kerja 0,934 >0,7 Reliabel 

Turnover 

Intention 0,853 >0,8 Reliabel 

              Sumber: Diolah Tahun 2022 

Dari tabel di atas diketahui bahwa uji reliabilitas yang telah dilakukan terhadap 95 

responden menunjukan bahwa semua instrumen lolos uji reliabilitas, hal ini dapat 
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disimpulkan karena semua nilai alpha dari setiap instrumen lebih besar dari batasan yaitu 

lebih besar dari 0,6 sehingga pernyataan yang dibuat dapat digunakan untuk penelitian. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual berdistribusi normal 

atau tidak. Penerapan uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 

0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data 

normal berarti data tersebut tidak normal. 

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 95 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,46896267 

Most Extreme Differences Absolute ,137 

Positive ,114 

Negative -,137 

Test Statistic ,137 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000c 

Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. ,051d 

99% Confidence Interval Lower Bound ,045 

Upper Bound ,057 

Sumber: Diolah Tahun 2022 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Melalui uji kolmogorov-smirnov diketahui 

bahwa nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,051 atau lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

dinyatakan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi. 

 

 

 

 



 

23 
 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

terdapat kesamaan atau ketidaksamaan varians antara pengamatan yang satu dengan 

pengamatan yang lainnya. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplot. 

Berikut ini tampilan grafik scatterplot dari model regresi dalam penelitian ini yang disajikan 

pada Gambar 2 

 
Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Dari dasar analisis diatas maka dapat digolongkan model regresi yang digunakan 

untuk penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas karena tidak terdapat pola yang jelas dan 

titik-titik terlihat menyebar walaupun sebagian menggerombol di beberapa bagian tetapi 

sebagian besar terlihat menyebar dan dibawah angka nol pada sumbu Y titik titik terlihat 

menyebar tanpa membentuk suatu pola yang jelas. Maka dapat di simpulkan bahwa model 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedatisitas. 
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Uji Lineritas 

Uji linearitas bertujuan untuk menentukan kelinearan antara variabel yang 

dihubungkan. Dalam menguji linearitas, tujuan pengujian adalah untuk mengetahui apakah 

variabel X1 dan X2 dengan variabel Y memiliki hubungan yang linear atau tidak. Perhitungan 

statistik dalam analisis linier yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

bantuan program SPSS versi 23.0. Hasil pengolahan data dalam penelitian ini ditampilkan pada 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 11 

 Uji Linieritas Variabel Job Insecurity Terhadap Variabel Turnover Intention 

ANOVA Table 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Turnover 

Intention 

* Job 

Insecurit

y 

Between 

Groups 

(Combined) 708,408 19 37,285 7,438 ,000 

Linearity 375,428 1 375,428 74,896 ,000 

Deviation from 

Linearity 
332,980 18 18,499 3,690 ,630 

Within Groups 375,950 75 5,013   

Total 1084,358 94    

Sumber: Diolah Tahun 2022 

 

Berdasarkan hasil uji linearitas diketahui nilai Sig deviation from linearity sebesar 

0,630 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara Job 

Insecurity dengan Turnover Intention. 

Tabel 12 

 Uji Linieritas Variabel Kepuasan Kerja Terhadap Variabel Turnover Intention 

 

ANOVA Table 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Turnover 

Intention * 

Kepuasan 

Kerja 

Between 

Groups 

(Combined) 788,991 24 32,875 7,791 ,000 

Linearity 448,717 1 448,717 106,343 ,000 

Deviation 

from 

Linearity 

340,275 23 14,795 3,506 ,219 

Within Groups 295,367 70 4,220   

Total 1084,358 94    

Sumber: Diolah Tahun 2022 
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Berdasarkan hasil uji linearitas diketahui nilai Sig deviation from linearity sebesar 0,219 

> 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara Kepuasan Kerja 

dengan Turnover Intention. 

Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinieritas dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 

antara variabel bebas. Uji Multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode VIF, 

jika nilai VIF dari suatu model kurang dari 10, maka model tersebut dinyatakan tidak terjadi 

multikolinieritas 

Tabel 13. Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel  Tolerance VIF Ket 
 

Job Insecurity ,613 1,632 Tidak Terjadi Multikolinieritas   

Kepuasan Kerja ,613 1,632 Tidak Terjadi Multikolinieritas   

Sumber: Diolah Tahun 2022 

Berdasarkan Tabel 13 diatas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance seluruh variabel 

independen > 0,10 dan nilai VIF seluruh variabel independen < 10 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel independen. 

Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi linear berganda pada dasarnya untuk mengestimasi atau memprediksi 

rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang 

diketahui. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen 

(bebas) dan variabel dependen (terikat): 
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Tabel 14 

Hasil Uji Analisis Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 
8,938 1,511   5,915 ,000 

Job 
Insecurity ,164 ,052 ,307 3,171 ,002 

Kepuasan 
Kerja ,189 ,041 ,452 4,672 ,000 

a. Dependent Variable: Turnover Intention 

                  Sumber: Diolah Tahun 2022 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda maka model persamaan antara 

variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut: 

𝑌 = 8,938 + 0,164𝑋1 + 0,189𝑋2 + 𝑒 

Berdasarkan persamaan regresi diatas diperoleh interpretasi sebagai berikut: 

1. Koefisien kontansta sebesar 8,938 memiliki arti jika variabel independen bernilai 

konstan, maka nilai Turnover Intention mengalami peningkatan yang positif sebesar 

8,938 satuan   

2. Koefisen regresi Job Insecurity sebesar 0,164 menyatakan bahwa Job Insecurity 

berhubungan positif dengan Turnover Intention. hal in memiliki arti bahwa Turnover 

Intention akan mengalami tingkatan sebesar 0,164 satuan.  

3. Koefisen regresi Kepuasan Kerja sebesar 0,189 menyatakan bahwa Kepuasan Kerja 

berhubungan positif dengan Turnover Intention. hal in memiliki arti bahwa Turnover 

Intention akan mengalami tingkatan sebesar 0,189 satuan.  
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Uji Simultan (F) 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 

mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Dengan kriteria pengujian 

tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5% (α=0,05). Jika taraf 

signifikansinya > 0,05 Ha ditolak dan jika taraf signifikansinya < 0,05 Ha diterima. Hasil 

pengujiannya sebagai berikut: 

Tabel 15 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 511,355 2 255,677 41,051 ,000b 

Residual 573,003 92 6,228   

Total 1084,358 94    

        Sumber: Diolah Tahun 2022 

Berdasarkan hasil penelitian nilai signifikansi F hitung adalah 0,000. Karena nilai 

signifikansi F hitung lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel 

bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara statistik. 

 

Uji Parsial (t) 

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai 

signifikansi t hitung, Jika nilai signifikansi t hitung < dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel 

independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujiannya 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 16 

Hasil Uji Analisis Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 
8,938 1,511   5,915 ,000 
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Job 
Insecurity ,164 ,052 ,307 3,171 ,002 

Kepuasan 
Kerja ,189 ,041 ,452 4,672 ,000 

a. Dependent Variable: Turnover Intention 

                   Sumber: Diolah Tahun 2022 

Berdasarkan tabel pada statistik uji-t di atas dapat diketahui secara parsial pengaruhnya 

yaitu : 

1. Pengujian pengaruh Job Insecurity terhadap Turnover Intention 

Berdasarkan Tabel, diketahui nilai i t hitung dari variabel Job Insecurity adalah 0,001. 

Karena nilai 0,002 < 0,05 dan nilai koefisien variabel Job Insecurity positif, maka 

disimpulkan bahwa terjadi pengaruh positif dan signifikan antara Job Insecurity dengan 

Turnover Intention secara statistik.  

2. Pengujian pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Turnover Intention 

Berdasarkan Tabel, diketahui nilai i t hitung dari variabel Kepuasan Kerja adalah 0,001. 

Karena nilai 0,001 < 0,05 dan nilai koefisien variabel Kepuasan Kerja positif, maka 

disimpulkan bahwa terjadi pengaruh positif dan signifikan antara Kepuasan Kerja 

dengan Turnover Intention secara statistik. 

 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (𝑅2) merupakan suatu nilai (nilai proporsi) yang mengukur 

seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi, 

dalam menerangkan variasi variabel tak bebas. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 

dan 1. Nilai koefsien determinasi 𝑅2 yang kecil (mendekati nol) berati kemampuan variabel-

variabel tak bebas secara simultan dalam menerangkan variasi variabel tak bebas amat terbatas. 

Nilai koefisien determinasi 𝑅2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

bebas 
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Tabel 17 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 
,687a ,472 ,460 

2,495 

65 

              Sumber: Diolah Tahun 2022 

 Berdasarkan Tabel, nilai koefisien determinasi 𝑅2 terletak pada kolom R-Square. 

Diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 𝑅2 = 0,472. Nilai tersebut berarti Job Insecurity 

dan Kepuasan Kerja mempengaruhi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel 

Turnover Intention sebesar 47,2%, sisanya sebesar 52,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Job Insecurity Terhadap Turnover Intention 

Berdasarkan Tabel, diketahui nilai i t hitung dari variabel Job Insecurity adalah 0,001. 

Karena nilai 0,002 < 0,05 dan nilai koefisien variabel Job Insecurity positif, maka disimpulkan 

bahwa terjadi pengaruh positif dan signifikan antara Job Insecurity dengan Turnover Intention 

secara statistik. Hal ini berarti bahwa hipotesis H1 diterima. 

Pengaruh job insecurity terhadap turnover intention karyawan mempunyai nilai positif, 

yang berarti setiap peningkatan job insecurity yang dirasakan karyawan maka akan 

meningkatkan turnover intention. Kekhawatiran, rasa tidak aman terhadap situasi kerja dalam 

perusahaan mempengaruhi kondisi kerja karyawan. Sehingga karyawan tidak segan untuk 

meninggalkan pekerjaannya dan berpindah ke perusahaan lainnya atau bahkan mencari 

pekerjaan lain (Medysar and Asj’ 2019) . Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Karina, Rakhmawati, and Abidin (2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa job insecurity 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap turnover intention. 
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Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Turnover Intention 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai i t hitung dari variabel Kepuasan Kerja 

adalah 0,001. Karena nilai 0,001 < 0,05 dan nilai koefisien variabel Kepuasan Kerja positif, 

maka disimpulkan bahwa terjadi pengaruh positif dan signifikan antara Kepuasan Kerja dengan 

Turnover Intention secara statistik. Hal ini berarti bahwa hipotesis H2 ditolak. 

Pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan mempunyai nilai 

positif, yang berarti bahwa setiap peningkatan kepuasan kerja yang dirasakan karyawan maka 

akan meningkatkan turnover intention. Sebagaimana hal tersebut menunjukkan bahwa 

karyawan yang puas justru memiliki keinginan untuk berpindah yang tinggi, yakni karyawan 

yang puas dengan balas jasa, penempatan di tempat kerja, merasakan kemudahan dalam 

pekerjaan dan bahkan yang senang dengan pimpiannya justru memiliki keinginan untuk keluar 

dari pekerjaan dan berusaha mencari pekerjaan atau profesi baru. Hal ini dapat terjadi 

dikarenakan para karyawan sudah bisa merasakan ataupun memberikan penilaian terhadap 

tingkat gaji yang diterima dari perusahaan, bagaimana sistem promosi yang dijalankan 

perusahaan, serta bagaimana perlakuan rekan kerja atau supervisor dalam bekerja sama, 

terutama bagi para karyawan millenial. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dan bertolak belakang dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang telah dilakukan oleh Widyadmono (2015), Susanti dan Halilah (2018) 

(Susanti and Halilah 2018) Parwita et al. (2019) dan Putri dan Rivai (2019) yang menyebutkan 

bahwa hubungan yang terjadi antara kepuasan kerja dan turnover intention merupakan 

hubungan yang negatif, dimana kepuasan kerja yang tinggi dapat menurunkan turnover 

intention diantara para karyawan. Sebaliknya, kepuasan kerja yang rendah akan memberikan 

kontribusi pada tingginya turnover intention diantara para karyawan. Sementara hasil 

penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari kepuasan kerja 

terhadap turnover intention yang didukung dengan penelitian sebelumnya dari Ardianto & 

Bukhori (2021) dan Fu’ad & Gumilar (2018) yang menyatakan bahwa adanya peningkatan 

kepuasan kerja yang dirasakan karyawan dapat meningkatkan turnover intention. Sehingga 

telaah menjadi kesempatan bagi penelitian selanjutnya untuk mengkonfirmasi kembali apakah 

dalam obyek yang berbeda akan diperoleh hasil yang berbeda pula. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: 1) job 

insecurity berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention, yakni setiap 

peningkatan job insecurity yang dirasakan karyawan maka akan meningkatkan turnover 

intention. Dimana kekhawatiran dan rasa tidak aman terhadap situasi kerja dalam perusahaan 

dapat mempengaruhi kondisi kerja karyawan. 2) Kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap turnover intention, yakni karyawan yang puas justru memiliki keinginan 

untuk berpindah yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan para karyawan sudah bisa merasakan 

ataupun memberikan penilaian terhadap tingkat gaji yang diterima dari perusahaan, bagaimana 

sistem promosi yang dijalankan perusahaan, serta bagaimana perlakuan rekan kerja atau 

supervisor dalam bekerja sama, terutama bagi para karyawan millenial. 

IMPLIKASI TEORITIS 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat apakah terdapat pengaruh job insecurity dan 

Kepuasan kerja terhadap turnover intention. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

adanya pengaruh job insecurity dan Kepuasan kerja terhadap turnover intention. Penelitian ini 

mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Medysar dan Asj’ (2019), Karina, 

Rakhmawati, dan Abidin (2018), Ardianto dan Bukhori (2021) dan Fu’ad dan Gumilar (2018) 

bahwa job insecurity dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover 

intention 

IMPLIKASI TERAPAN 

 Berdasarkan hasil deskriptif, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, terdapat 

indikator terendah dalam tiap variabel. Pada variabel job insecurity indikator terendah adalah 

munculnya kesalahan, generasi milenial alumni mahasiswa UKSW yang sudah memiliki 

pekerjaan sebagai karyawan harus bisa meminimalisir setiap kesalahan ketika sedang di dalam 

perusahaan. Pada variabel kepuasan kerja indikator terendah adalah Rasa Aman, generasi 

milenial alumni mahasiswa UKSW yang sudah memiliki pekerjaan sebagai karyawan harus 

meningkatkan rasa aman di tempat kerjanya. Pada variabel turnover intention indikator 

terendah adalah mencari peluang, generasi milenial alumni mahasiswa UKSW yang sudah 

memiliki pekerjaan sebagai karyawan  dapat Mencari Peluang melalui Jaringan atau Relasi. 
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KETERBATASAN DAN SARAN 

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur penelitian, namun masih 

memiliki keterbatasan dan kelemahan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peneliti untuk 

mendapatkan responden sesuai dengan kriteria yang dicari, seperti peneliti harus menghubungi 

setiap responden penelitian secara langsung melalui media online, sehingga sebelumnya 

peneliti harus mencari kontak personal responden melalui kenalan terdekat serta tidak semua 

responden merespon kembali dan hal ini  membutuhkan waktu yang lumayan lama. Selain itu, 

ada keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner google form yaitu terkadang 

jawaban yang diberikan oleh responden tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 

Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan penelitian dengan 

menggunakan objek yang berbeda dari penelitian yang pernah dilakukan dan menggunakan 

metode yang lebih bervariasi. Diharapkan pada penelitian selanjutnya juga bisa lebih memilih 

responden sesuai kriteria agar kuesioner yang telah diberikan memperoleh hasil yang lebih 

baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


