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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kepuasan Kerja 

Setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari 

tempatnya bekerja. Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat 

individual karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-

beda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. Semakin 

banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka 

semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan. 

2.1.1 Pengertian Kepuasan Kerja 

Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang kepuasan kerja dari beberapa 

ahli, yang diantaranya adalah sebagai berikut, 

Menurut Colquitt, LePine, dan Wesson (2011) kepuasan kerja adalah 

tingkat perasaaan menyenangkan yang diperoleh dari penilaian 

pekerjaan seseorang atau pengalaman kerja. Dengan kata lain, kepuasan 

kerja mencerminkan bagaimana seorang pekerja merasakan tentang 

pekerjaannya serta apa yang seorang pekerja pikirkan tentang 

pekerjaannya.  

 

Sedangkan, menurut Robbins dan Judge (2011) istilah kepuasan kerja 

(job satisfaction) merujuk pada sikap umum seorang individu terhadap 

pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi 

menunjukkan sikap positif terhadap pekerjaannya tersebut. Sebaliknya, 

seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya menunjukkan sikap 

negatif terhadap pekerjaannya.  

 

Kemudian, Kreitner dan Kinicki (2010) berpendapat bahwa kepuasan 

kerja adalah respon afektif atau emosional terhadap berbagai aspek dari 

pekerjaan seseorang. Definisi ini menyatakan secara tidak langsung 

bahwa kepuasan kerja bukanlah merupakan konsep tunggal. Melainkan, 
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seorang pekerja dapat secara relatif puas pada satu aspek dari 

pekerjaannya dan tidak puas dengan aspek lainnya. 

 

Berdasarkan definisi-definisi kepuasan kerja yang dikemukakan di atas 

dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan senang atau tidaknya 

seseorang terhadap pekerjaannya, baik secara keseluruhan maupun terhadap tiap-

tiap aspek dalam pekerjaan sebagai hasil penilaian dan perbandingan yang 

dilakukan individu terhadap pekerjaan yang akan mengarahkannya pada tingkah 

laku tertentu. 

2.1.2 Teori Kepuasan Kerja 

1. Teori Keseimbangan (Equity Theory) 

Teori ini dikembangkan oleh Adam, adapun komponen dari teori ini adalah 

input, outcome, comparison person, dan equtiy – in – equity. Wexley dan  Yuki 

mengemukakan bahwa “Input is anything of value that an employee perceives 

that he contributes to his job” yang artinya, input adalah semua nilai yang 

diterima seorang karyawan untuk dapat menunjang pelaksanaan kerja. Seperti, 

pendidikan, pengalaman, skill, usaha, peralatan pribadi, jumlah jam kerja. 

“Outcome is anything of value that the employee perceives he obtains from the 

job” yang artinya, outcome adalah semua nilai yang diperoleh dan dirasakan 

oleh karyawan. Seperti gaji atau upah, keuntungan tambahan, status simbol, 

pengenalan kembali (recognition), kesempatan untuk berprestasi atau 

mengekspresikan diri.  

Sedangkan, “Comparison person mey be someone in the same organization, 

someone in a different organization, or even the person him self in a previous 

job” yang artinya, comparison person adalah seorang karyawan dalam 
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organisasi yang sama, seorang karyawan dalam organisasi yang berbeda atau 

dirinya sendiri dalam pekerjaan sebelumnya. 

Menurut teori ini, puas atau tidak puasnya seorang karyawan merupakan hasil 

perbandingan input–outcome karyawan lain (comparison person). Jadi, jika 

perbandingan tersebut dirasakan seimbang (equity) maka pegawai tersebut akan 

merasa    puas.    Tetapi,    apabila    terjadi    ketidakseimbangan (inequity)     

dapat menyebabkan 2 (dua) kemungkinan, yaitu over compensation inequity 

(ketidakseimbangan yang menguntungkan dirinya) dan sebaliknya under 

compensation inequity (ketidakseimbangan yang menguntungkan pegawai lain 

yang menjadi pembanding atau (comparison person). 

2. Teori Perbedaan (Discrepancy Person) 

Teori ini pertama kali dipelopori oleh Porter yang berpendapat bahwa 

mengukur kepuasan kerja dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih 

antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan karyawan. Locke 

mengemukakan bahwa kepuasan kerja pegawai bergantung pada perbedaan 

antara apa yang didapat dan apa yang diharapakan oleh karyawan. Apabila yang 

didapat pegawai ternyata lebih kecil dari pada apa yang diharapkan, akan 

menyebabkan pegawai tidak puas. 

3. Opponent – Process Theory 

Teori ini dikemukakan oleh Landy dalam Gibson yang menekankan pada upaya 

seseorang dalam mempertahankan keseimbangan emosional artinya, perasaan 

puas atau tidak puas merupakan masalah emosional. Rasa puas atau tidak puas 

seseorang atau individu sangat ditentukan oleh sejauh mana penghayatan 
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emosional orang tersebut terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi. Bila 

situasi dan kondisi yang dihadapi dapat memberikan keseimbangan emosional 

maka orang tersebut akan merasa puas. Sebaiknya bila situasi dan kondisi yang 

dihadapi menimbulkan ketidakstabilan emosi maka orang tersebut akan merasa 

tidak puas. 

4. Teori Herzberg 

Herzberg seperti yang dikutip oleh Gibson mengembangkan teori 2 (dua) faktor. 

Teori ini memandang kepuasan kerja berasal dari keberadaan motivator 

intrinsik dan bahwa ketidakpuasan kerja berasal dari ketidak-adaan faktor-

faktor ekstrinsik. Kesimpulan hasil penelitian Herzberg adalah sebagai berikut: 

(1) Terdapat sekelompok kondisi ekstrinsik (konteks pekerjaan) meliputi: gaji 

atau upah, keamanan kerja, kondisi pekerjaan, status, kebijakan organisasi, 

supervisi, dan hubungan interpersonal. Apabila faktor ini tidak ada maka 

karyawan akan merasa tidak puas. (2) Terdapat sekelompok kondisi intrinsik 

yang meliputi prestasi kerja, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, pekerjaan 

itu sendiri, dan pertumbuhan. Apabila kondisi intrinsik ini dipenuhi organisasi 

atau perusahaan maka karyawan akan mengalami kepuasan kerja. 

Terdapat beberapa teori tentang kepuasan kerja, namun inti dari semua teori 

tersebut adalah bahwa kepuasan kerja dinilai dari perbandingan antara hasil yang 

diterima oleh pekerja dengan harapan pekerja terhadap hasil tersebut. Terdapat 

beberapa aspek yang menjadi penentu dari kepuasan kerja. Aspek-aspek tersebut 

dapat berasal dari dalam diri pekerja seperti prestasi pekerja itu sendiri dan dari luar 

pekerja seperti gaji atau upah yang diperoleh pekerja. 
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2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Menurut Moh. As’ad (dalam Wibowo, 2015) terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja, yang diantaranya adalah sebagai berikut, 

1. Faktor psikologis, merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan 

pegawai yang meliputi minat, ketentraman kerja, sikap terhadap kerja, dan 

perasaan kerja. 

2. Faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan fisik lingkungan kerja 

dan kondisi fisik pegawai, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, 

perlengkapan kerja, sirkulasi udara, dan kesehatan karyawan. 

3. Faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta 

kesejahteraan karyawan, yang meliputi sistem penggajian, jaminan sosial, 

besarnya tunjangan, fasilitas yang diberikan, serta promosi. 

4. Faktor sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik 

antara sesama karyawan, dengan atasan, maupun karyawan yang berbeda jenis 

pekerjaannya. 

2.1.4 Dampak Kepuasan Kerja & Ketidakpuasan Kerja 

Kepuasan kerja dirasa penting karena sesuatu yang dirasakan oleh individu, 

baik puas atau tidak puas terhadap pekerjaan mereka tetap akan memberikan 

dampak tidak hanya terhadap individu itu sendiri melainkan pada rekan kerja, 

kelompok, tim kerja, atasan hingga organisasi secara menyeluruh. Berikut ini 

adalah beberapa dampak kepuasan kerja yang diantaranya adalah, 
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1. Dampak Terhadap Kinerja 

Hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja dapat dijelaskan dengan dua 

model, yaitu kepuasan dapat menyebabkan kinerja yang lebih baik atau kinerja 

dapat menentukan kepuasan kerja. Pada model pertama, individu yang 

menyukai pekerjaannya akan bekerja dengan lebih baik, oleh karena itu ia 

menampilkan pekerjaannya dengan baik pula. Sedangkan pada model yang 

kedua individu yang menampilkan pekerjaannya dengan baik, akan menerima 

imbalan dari organisasi dan imbalan itulah yang meningkatkan kepuasan kerja. 

2. Dampak Terhadap Kesehatan Fisik dan Kesejahteraan Psikologis 

Hasil dari penelitian longitudinal menunjukkan bahwa pengukuran kepuasan 

kerja merupakan peramal yang baik untuk rentang umur kehidupan (Munandar, 

2008). Kepuasan kerja menunjang fungsi fisik dan mental. Adapun kepuasan 

merupakan tanda dari kesehatan. Apabila tingkat kepuasan kerja meningkat 

maka fungsi fisik dan mental juga akan meningkat. Apabila tingkat kepuasan 

kerja menurun, maka fungsi fisik dan mental juga akan menurun. 

3. Dampak Terhadap Kepuasan Hidup Karyawan 

Kepuasan hidup merupakan perasaan seseorang secara umum terhadap dirinya 

yang merefleksikan kesejahteraan emosional. Karyawan yang merasa puas 

dengan pekerjaannya, maka mempunyai berkemungkinan besar puas dengan 

kehidupannya secara umum. 

4. Dampak Terhadap Absensi & Turnover 

Kepuasan kerja berperan dalam keputusan karyawan untuk absen dalam 

bekerja. Karyawan yang kurang menyukai pekerjaannya, yang mereka lakukan 
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adalah berusaha menghindar untuk datang bekerja. Kepuasan kerja juga 

berkorelasi dengan intensi karyawan untuk berhenti bekerja. Tingkat kepuasan 

kerja yang rendah memiliki intensi yang lebih besar untuk berhenti bekerja. 

Ketidakhadiran dan berhenti bekerja dari perusahaan adalah dua hal yang saling 

berkaitan dengan motivasi untuk menghindari pekerjaan yang tidak 

memuaskan. 

2.1.5 Dimensi Kepuasan Kerja 

Colquitt, LePine, dan Wesson (2011) merumuskan dimensi kepuasan kerja 

dalam 5 (lima) indikator yang diantaranya adalah sebagai berikut, 

1. Pekerjaan / Jenis Pekerjaan (Work It Self) 

Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. Sukar atau tidaknya suatu pekerjaan serta perasaan   

seseorang bahwa keahliannya dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan 

tersebut, akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan. 

2. Hubungan Dengan Atasan (Supervision) 

Kepemimpinan yang konsisten berkaitan dengan kepuasan kerja adalah 

tenggang rasa (consideration). Hubungan fungsional mencerminkan sejauh 

mana atasan membantu karyawan untuk memuaskan nilai-nilai pekerjaan yang 

penting bagi karyawan. Hubungan keseluruhan didasarkan pada ketertarikan 

antar pribadi yang mencerminkan sikap dasar dan nilai-nilai yang serupa. 
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3. Teman Kerja (Co-Workers) 

Teman kerja merupakan faktor yang berhubungan dengan hubungan antara 

karyawan dengan atasan dan dengan karyawan lain, baik yang sama maupun 

yang berbeda jenis pekerjaannya. 

4. Promosi (Promotion) 

Promosi merupakan faktor yang berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan 

untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja. 

5. Gaji atau Upah (Pay) 

Gaji atau upah merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup karyawan yang 

dianggap layak atau tidak. 

 

2.2 Burnout 

Burnout merupakan fenomena baru di dalam bidang psikologi industri dan 

organisasi. Pemahaman tentang konsep ini sebenarnya telah ada puluhan tahun lalu, 

tetapi baru pada tahun 1974 permasalahan burnout menjadi bahan kajian para ahli 

psikologi industri dan organisasi. Burnout adalah istilah yang pertama kali 

dikemukakan oleh Freudenberger pada tahun 1974, yang merupakan representasi 

dari sindrom psychological stress yang menunjukkan respon negatif sebagai hasil 

dari tekanan pekerjaan. 

2.2.1 Pengertian Burnout 

Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang burnout yang dikemukakan 

para ahli yang diantaranya adalah sebagai berikut, 



22 
 

Maslach (dalam John M Ivansevich, Robert Konopaske dan Michael T. 

Matteson, 2010) menjelaskan mengenai definisi burnout secara operasional. 

“Burnout is a syndrome of emotional exhaustion, depersonalization, and reduced 

personal accomplishment that occur among individuals who do people work of 

some kind”, yang berdasarkan definisi tersebut maka dapat ditentukan kapan 

seseorang telah mengalami burnout, dengan meneliti gejala-gejala kekeringan 

emosional, adanya depersonalisasi dan penurunan rasa keberhasilan dalam 

melakukan tugas sehari- hari.  

Menurut Poerwandari (2010) burnout adalah kondisi seorang pekerja 

yang terkuras habis dan kehilangan energi psikis maupun fisik. Burnout 

dialami dalam bentuk kelelahan fisik, mental, dan emosional yang terus-

menerus. Karena bersifat psikobiologis (beban psikologis berpindah ke 

tampilan fisik, misalnya mudah pusing, tidak dapat berkonsentrasi atau 

mudah sakit) dan bersifat kumulatif, maka kadang persoalan demikian 

tidak mudah diselesaikan. 

 

Sedangkan, Pines dan Aronson seperti dikutip oleh Sutjipto (2011)  

dalam  artikelnya  yang  dimuat  secara  online  berjudul  “Apakah  anda 

mengalami burnout?”, mendefinisikan burnout sebagai kelelahan secara 

fisik, mental, dan emosional. Burnout akan dialami oleh seorang pekerja 

yang terus-menerus bekerja menghadapi tuntutan dari klien atau 

pelanggan, tingkat keberhasilan pekerjaan rendah, dan kurangnya 

penghargaan yang memadai terhadap kinerjanya. 

 

Merriam-Webster (dalam Nikki Rasuna, 2011) mendefinisikan burnout 

sebagai kehilangan  kekuatan fisik atau emosional dan motivasi yang 

biasanya sebagai akibat dari stres berkepanjangan atau frustrasi, peran 

konflik atau ambiguitas, gaji atau upah yang rendah dan kurangnya 

sistem penghargaan terhadap kinerja yang mengakibatkan depresi. 

 

Burnout dikenal secara luas dalam dunia kerja dan secara khusus nampak 

pada profesi bidang pelayanan (Togia, 2005). Burnout merupakan suatu keadaan  

psikologis   yang   mungkin   dialami   oleh   seorang   pekerja  yang berpengalaman  

setelah  bekerja  untuk  suatu  periode  waktu  tertentu.   
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Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa 

ahli diatas dapat disimpulkan bahwa burnout adalah keadaan yang mencerminkan 

reaksi emosional yang tengah dirasakan seorang karyawan,  dimana  dapat ditandai 

dengan kelelahan fisik, mental, dan emosional, serta rendahnya penghargaan 

terhadap diri sendiri yang menyebabkan seorang karyawan terganggu dan 

terjadinya penurunan pencapaian prestasi pribadi. Burnout dianggap sebagai suatu 

proses yang   digunakan   untuk   menunjukkan   kondisi   mal-adjustment  dalam 

menghadapi stres kerja yang dialami oleh pekerja dalam bidang pelayanan. Selain 

itu, burnout sendiri menekankan terjadinya suatu perubahan motivasi dan hilangnya 

semangat yang dialami karyawan berkaitan dengan kekecewaan terhadap situasi 

pekerjaan. 

2.2.2 Perbedaan Burnout dan Stres Kerja 

Pengertian stres berbeda dengan burnout. Burnout adalah jenis depresi 

dalam pekerjaan yang disebabkan oleh perasaan ketidakberdayaan, hal itu tidak 

disebabkan oleh stres meskipun orang yang mengalami burnout juga merasakan 

stres.  Burnout  merupakan  bagian  dari  masalah  motivasi.  Menurut Potter (2007), 

seseorang yang mengalami burnout akan kehilangan motivasi, putus asa dan 

depresi. Berbeda dengan stres, seseorang dengan stres tingkat tinggi cenderung 

bertindak emosional secara berlebihan. Smith, Gill, Segal & Segal (dalam John M 

Ivansevich, Robert Konopaske dan Michael T. Matteson, 2010) menjelaskan 

perbedaan antara stres dan burnout yang terlihat dalam tabel berikut, 
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Tabel 2.1 

Perbedaan Burnout (Kejenuhan Kerja) dan Stres Kerja 

 

Burnout (Kejenuhan Kerja) Stres Kerja 

1. Emosi tumpul. 1. Emosi berlebihan. 

2. 
Menghasilkan ketidakberdayaan 

dan keputusasaan. 
2. 

Menghasilkan kondisi yang 

mendesak dan tindakan yang 

berlebihan. 

3. Penurunan motivasi. 3. Kehilangan energi. 

4. Mengarah pada sikap acuh. 4. Mengarah pada kecemasan. 

5. 

Kerusakan utama fisik dan psikis 

berupa ketidakstabilan secara 

emosional. 

5. Kerusakan utama pada fisik. 

(Sumber : John M Ivansevich, Robert Konopaske dan Michael T. Matteson, 2010) 

 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi burnout berbeda 

dengan stres. Pekerja yang mengalami burnout akan cenderung diam dan terlihat 

tanpa daya, hal ini terjadi karena hilangnya motivasi dan semangat yang berakibat 

pada ketidakberdayaan. Pada kondisi stres, pekerja cenderung menjadi lebih aktif 

dan agresif secara emosional. Penderita burnout maupun stres sama-sama 

mengalami masalah terutama dalam pekerjaan, namun responnya berbeda. Stres 

yang  berkepanjangan  dapat  berpotensi  menjadi  burnout,  sedangkan   kondisi 

burnout yang dialami oleh pekerja belum tentu disebabkan oleh stres. 

2.2.3 Faktor-Faktor Penyebab Burnout 

Burnout biasanya terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan 

dengan pekerja. Ketika adanya perbedaan yang sangat besar antara individu yang 

bekerja dengan pekerjaannya akan mempengaruhi performasi kerja. Leiter dan 

Maslach (dalam Nikki Rasuna, 2011) membagi beberapa faktor yang 

mempengaruhi munculnya burnout, yang diantaranya adalah sebagai berikut, 
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1. Work Overloaded 

Work overload kemungkinan terjadi akibat ketidaksesuaian antara pekerja 

dengan pekerjaannya. Pekerja terlalu banyak melakukan pekerjaan dengan 

waktu yang sedikit. Overload terjadi karena pekerjaan yang dikerjaan melebihi 

kapasitas kemampuan manusia yang memiliki keterbatasan. Hal tersebut dapat 

menyebabkan menurunnya kualitas pekerja, hubungan yang tidak sehat di 

lingkungan pekerjaan, menurunkan kreativitas pekerja, dan menyebabkan 

burnout. 

2. Lack of Work Control 

Setiap individu ingin memiliki kesempatan dalam membuat pilihan, keputusan, 

serta menggunakan kemampuannya untuk berpikir, menyelesaikan masalah, 

dan meraih prestasi. Namun, adanya aturan terkadang membuat pekerja 

memiliki ruang yang terbatas dalam berinovasi serta merasa kurang memiliki 

tanggung jawab dengan hasil yang mereka dapat karena adanya kontrol yang 

terlalu ketat dari atasan. 

3. Rewarded of Work 

Kurangnya apresiasi dari lingkungan kerja membuat pekerja merasa tidak 

bernilai. Apresiasi bukan hanya dilihat dari pemberian bonus (uang), tetapi 

hubungan yang terjalin baik antara sesama pekerja dan pekerja dengan atasan 

turut memberikan dampak pada pekerja. Adanya apresiasi yang diberikan akan 

meningkatkan afeksi positif dari pekerja yang juga merupakan nilai penting 

dalam menunjukkan bahwa seseorang sudah bekerja dengan baik.’ 
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4. Breakdown in Community 

Pekerja yang kurang memiliki rasa belongingness terhadap lingkungan kerjanya 

(komunitas) akan menyebabkan kurangnya rasa keterikatan positif pada tempat 

kerja. Seseorang akan bekerja dengan maksimal ketika memiliki kenyamanan, 

kebahagiaan yang terjalin dengan rasa saling menghargai, tetapi terkadang 

lingkungan kerja melakukan sebaliknya. Adanya kesenjangan baik antar sesama 

pekerja maupun dengan atasan, sibuk dengan pekerjaan sendiri menyebabkan 

hilangnya social contact pada lingkungan kerja. Hubungan yang baik seperti 

sharing serta bersenda gurau bersama diperlukan untuk menjalin ikatan yang 

kuat dengan rekan kerja. Hubungan yang tidak baik membuat suasana pada 

lingkungan kerja akan tidak nyaman. Hal tersebut membuat dukungan sosial 

menjadi tidak baik dan kurangnya rasa saling membantu antar rekan kerja. 

5. Treated Fairly 

Perasaan diperlakukan tidak adil menjadi salah satu merupakan faktor 

terjadinya burnout. Perlakuan tidak adil akan menyebabkan menurunnya 

tingkat kepercayaan pekerja pada perusahaan. Perlakuan tidak adil cenderung 

melanda pekerja saat masa promosi kerja, atau ketika pekerja disalahkan ketika 

mereka tidak melakukan kesalahan. 

6. Dealing with Conflict Values 

Pekerjaan dapat membuat pekerja melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan 

nilai mereka. Pada umumnya, individu akan melakukan yang usaha terbaik 

ketika melakukan suatu pekerja yang sesuai dengan nilai, belief, integritas dan 

self respect yang mereka miliki. Seperti seorang sales terkadang harus 



27 
 

berbohong agar produk yang ditawarkan bisa terjual. Hal tersebut yang dapat 

menyebabkan penurunan kualitas kerja seseorang karena tidak sesuai dengan 

nilai yang mereka miliki.  

2.2.4 Dampak Burnout 

Terdapat beberapa dampak yang akan terjadi jika seorang pekerja 

mengalami burnout, diantaranya adalah sebagai berikut, 

1. Individu 

Dampak burnout bagi individu sendiri adalah buruknya kualitas hubungan 

dengan keluarga dan penurunan kualitas hubungan dengan rekan sekerja. Selain 

itu, munculnya masalah kesehatan secara fisik menjadi salah satu dampak yang 

akan dirasakan seorang pekerja yang mengalami burnout. 

2. Organisasi 

Dampak burnout bagi organisasi adalah pemberian pelayanan yang berkualitas 

rendah bagi pelanggan, menurunnya keterlibatan kerja dan kontribusi individu 

pada organisasi. Selain itu, burnout dapat menimbulkan kemerosotan kualitas 

ketelitian individu dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan. 

2.2.5 Dimensi Burnout 

Maslach dan Jackson (dalam John M Ivansevich, Robert Konopaske dan 

Michael T. Matteson, 2010) telah melakukan penelitian selama bertahun-tahun 

terhadap burnout pada bidang pekerjaan yang berorientasi melayani orang lain, 

hingga menemukannya tanda-tanda burnout yang terdiri dari (3) tiga bagian  yaitu, 

1. Kelelahan Emosional (Emotional Exhaustion) adalah suatu dimensi dari kondisi 

burnout yang berwujud perasaan dan energi terdalam sebagai hasil dari 
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excessive psychoemotional demands yang ditandai dengan hilangnya perasaan 

dan perhatian, kepercayaan, minat dan semangat. Karyawan yang mengalami 

emotional exhaustion ini akan merasa hidupnya kosong, lelah dan tidak dapat 

lagi mengatasi tuntutan pekerjaannya. 

2. Depersonalization merupakan tendensi kemanusiaan terhadap sesama 

karyawan yang merupakan pengembangan sikap sinis mengenai karir dan 

kinerja diri sendiri. Orang yang mengalami depersonalisasi merasa tidak ada 

satupun aktivitas yang dilakukannya bernilai atau berharga. Sikap ini 

ditunjukkan melalui perilaku yang acuh, bersikap  sinis,  tidak  berperasaan  dan  

tidak  memperhatikan kepentingan orang lain. 

3. Penurunan Prestasi Individu (Reduced Personal Accomplishment) merupakan 

atribut dari tidak adanya aktualisasi diri, rendahnya motivasi kerja dan 

penurunan rasa percaya diri. Seringkali kondisi ini mengacu pada 

kecenderungan individu untuk mengevaluasi diri secara negatif sehubungan 

dengan prestasi yang dicapainya. Ini adalah bagian dari pengembangan 

depersonalisasi, sikap negatif maupun pandangan terhadap klien lama-

kelamaan menimbulkan perasaan bersalah pada diri pemberi pelayanan. 

Individu tidak akan merasa puas dengan hasil karyanya sendiri, merasa tidak 

pernah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, maupun orang 

lain. Perasaan ini akan berkembang menjadi penilaian terhadap diri sendiri 

dalam pemenuhan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan pekerjaannya. 
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2.3 Job Insecurity 

Job insecurity adalah istilah yang disebut para ahli sebagai the threat of 

unemployment atau tekanan yang berasal karena status bukan karyawan. De Witte 

(dalam Werner Eichhorst dan Paul Marx, 2015) menjelaskan mengenai batasan 

topik dari job insecurity, yaitu “The topic of job insecurity is situated between 

employment and unemployment, because  it refers to employed people who feel 

threatened by unemployment”, yang artinya topik  job  insecurity terletak pada 

situasi antara karyawan dan bukan karyawan, karena job insecurity memiliki arti 

sebagai karyawan yang menginginkan status karyawan tetap, namun keadaan 

membuat mereka mendapatkan status bukan karyawan. Job insecurity tidak berlaku 

bagi mereka yang memang memilih untuk tidak mendapatkan status karyawan tetap 

karena menginginkan pekerjaan yang temporal dalam periode tertentu. 

2.3.1 Pengertian Job Insecurity 

Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang job insecurity dari beberapa 

ahli, yang diantaranya adalah sebagai berikut, 

Menurut Grennhalgh & Rosenbalt (dalam Werner Eichhorst dan Paul Marx, 

2015), definisi job insecurity adalah ketidakberdayaan untuk mempertahankan 

kelanjutan pekerjaan karena ancaman situasi dari pekerjaan.  

Sementara itu, Smithson dan Lewis (dalam Freza Mahaztra, 2014) 

mendefinisikan job insecurity sebagai kondisi psikologis seseorang 

(karyawan) yang menunjukkan rasa bingung atau merasa tidak aman 

dikarenakan kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Kondisi ini muncul 

karena banyaknya jenis pekerjaan yang sifatnya sesaat atau pekerjaan 

kontrak. Semakin banyaknya jenis pekerjaan dengan durasi waktu yang 

sementara atau tidak permanen menyebabkan semakin banyaknya 

karyawan yang mengalami job insecurity. 
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Davy (dalam Sicha Maulana, 2012) mendefinisikan job insecurity sebagai 

ekspektasi atau harapan individu terhadap kelanjutan pekerjaan mereka. 

Sedangkan, Heaney, Israel, dan House (dalam Sicha Maulana, 2012) 

mendefinisikan bahwa job insecurity sebagai persepsi mengenai potensi ancaman 

terhadap kelanjutan pekerjaan seseorang. Munandar (2008) berpendapat bahwa job 

insecurity adalah ketakutan kehilangan pekerjaan, ancaman bahwa pekerjaannya 

dianggap tidak diperlukan lagi. 

Dari berbagai penjelasan diatas mengenai definisi job insecurity, secara 

umum job insecurity merupakan fenomena subjektif yang berdasarkan pada 

persepsi dan interpretasi individu terhadap lingkungan kerja. Istilah job insecurity 

ini berbeda dengan istilah job loss (kehilangan pekerjaan). Job loss adalah suatu 

peristiwa dimana seseorang kehilangan pekerjaan. Sedangkan pada job insecurity, 

individu belum mengalami kehilangan pekerjaan, melainkan berada pada situasi 

yang dapat menyebabkan munculnya perasaan tidak aman akan kelanjutan 

pekerjaannya saat ini. 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa job insecurity adalah ketidakamanan yang dirasakan seseorang 

mengenai kelanjutan pekerjaan dan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan 

pekerjaan karena adanya ancaman situasi dari pekerjaan yang sedang dijalaninya 

saat ini. 
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2.3.2 Faktor-Faktor Penyebab Job Insecurity 

Menurut Ashford, Lee, dan Bobko (dalam Paulina Wijayanti, 2012) faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi munculnya job insecurity dalam diri seorang 

karyawan diantaranya adalah sebagai berikut, 

1. Karakteristik Demografis 

Karakteristik demografis yang dapat mempengaruhi job insecurity meliputi 

usia, jenis kelamin, masa kerja, status pernikahan, dan tingkat pendidikan. Usia 

memiliki hubungan positif dengan job insecurity, yaitu semakin tinggi usia 

seseorang karyawan maka semakin tinggi tingkat job insecurity. Dijelaskan 

bahwa pria memiliki tingkat job insecurity yang lebih tinggi dibandingkan 

wanita karena berkaitan dengan peran pria sebagai pencari nafkah utama dalam 

keluarga, sehingga pria akan lebih tegang ketika menghadapi ancaman 

kehilangan pekerjaan. Sebaliknya, masa kerja dan tingkat pendidikan 

berhubungan negatif dengan job insecurity, yaitu semakin rendah pendidikan 

dan semakin pendek masa kerja seorang karyawan maka semakin tinggi tingkat 

job insecurity. 

2. Ketidakjelasan Peran 

Ketidakjelasan peran berkaitan dengan seberapa banyak informasi yang 

dimiliki oleh karyawan mengenai tuntutan pekerjaan dan prosedur kerja. 

Apabila karyawan tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tanggung 

jawabnya, prosedur kerja, dan kurang adanya umpan balik menyebabkan 

karyawan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada akhirnya, 
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karyawan tidak mampu memenuhi kontrak psikologisnya sebagai tenaga kerja 

dan memperbesar tingkat job insecurity dalam dirinya. 

3. Kondisi Lingkungan Kerja 

Kondisi lingkungan kerja merupakan sumber ancaman yang berada di luar 

kontrol individu. Ancaman yang berasal dari lingkungan ini meliputi merger, 

pengurangan jumlah karyawan, reorganisasi, dan penggunaan teknologi baru. 

4. Perbedaan Individu 

a. Locus of Control 

Locus of control merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena 

berhubungan dengan bagaimana individu menginterpretasikan ancaman 

yang berasal dari lingkungan. Tenaga kerja dengan locus of control internal 

cenderung menganggap lingkungan memberikan pengaruh yang rendah dan 

lebih percaya kepada kemampuan diri sendiri untuk menghadapi ancaman 

apapun yang berasal dari lingkungan. Sebaliknya, tenaga kerja dengan locus 

of control eksternal menganggap lingkungan memberikan peran yang lebih 

besar terhadap nasibnya dibandingkan dengan kemampuannya sendiri. Hal 

tersebut telah dibuktikan oleh Hartley, dkk (dalam Sverke & Hellgren, 

2002) bahwa tenaga kerja dengan locus of control eksternal memiliki job 

insecurity yang lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja dengan locus of 

control internal. 

b. Nilai Individu 

Nilai dari suatu pekerjaan tentunya dimaknai secara berbeda oleh setiap 

individu. Bagi kebanyakan individu, pekerjaan merupakan faktor utama 
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dalam dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sosial. Namun, 

pekerjaan tidak hanya dianggap sebagai sumber pendapatan, tetapi juga 

memungkinkan individu untuk melakukan hubungan sosial, mempengaruhi 

struktur waktu, dan berkontribusi dalam perkembangan pribadi individu 

tersebut. Oleh karena itu, ancaman akan kehilangan pekerjaan dapat 

menimbulkan job insecurity dalam diri pekerja tersebut. 

2.3.3 Dampak Job Insecurity 

Dari hasil beberapa studi yang dilakukan ditemukan adanya pengaruh job 

insecurity terhadap karyawan yang diantaranya adalah sebagai berikut, 

1. Gangguan fisik dan gangguan psikologis. Penurunan kondisi kerja seperti rasa 

tidak aman (insecure) dapat menurunkan kualitas individu bukan dari pekerjaan 

semata, namun juga mengarahkan pada munculnya rasa kehilangan martabat 

(demotion) yang pada akhirnya menurunkan kondisi psikologis dari karyawan 

yang bersangkutan. 

2. Karyawan cenderung menarik diri dari lingkungan kerja. 

3. Peningkatan ketidakpuasan kerja pada karyawan. 

4. Penurunan komitmen karyawan terhadap organisasi dan perubahan perilaku 

kerja. 

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

2.3.4 Dimensi Job Insecurity 

Grennhalgh & Rosenbalt (dalam Sicha Maulana, 2012) mengungkapkan 

bahwa job insecurity terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek ancaman akan 

kehilangan pekerjaan itu sendiri dan aspek ancaman kehilangan komponen-



34 
 

komponen penting dalam pekerjaan seperti gaji, kesempatan untuk promosi, dan 

lainnya. Berikut ini merupakan dimensi dari job insecurity yang diantaranya adalah, 

1. Keparahan Ancaman (Severity of Threat) 

Keparahan ancaman meliputi seberapa besar individu  mempersepsikan adanya 

ancaman terhadap aspek-aspek dalam pekerjaan dan ancaman terhadap 

pekerjaannya secara keseluruhannya. 

a. Ancaman terhadap aspek-aspek dalam pekerjaan. 

Aspek-aspek yang berkaitan dengan pekerjaan, meliputi kesempatan untuk 

promosi, kebebasan menentukan jadwal pekerjaan, dan lainnya. Persepsi 

seseorang mengenai besarnya ancaman aspek-aspek pekerjaan dapat 

diketahui melalui seberapa besar aspek-aspek itu dirasakan penting dan 

seberapa besar kemungkinan individu akan kehilangan aspek-aspek 

tersebut. Semakin penting dan semakin tinggi aspek-aspek tersebut 

dipersepsikan mungkin hilang, maka semakin tinggi tingkat ancaman 

terhadap aspek-aspek dalam pekerjaan yang dirasakan individu tersebut. 

b. Ancaman kehilangan pekerjaan secara keseluruhan. 

Ancaman kehilangan pekerjaan secara keseluruhan merupakan persepsi 

seseorang mengenai adanya kejadian-kejadian negatif yang dapat 

mempengaruhi pekerjaannya, seperti diberhentikan untuk sementara waktu. 

Ancaman tersebut dapat diketahui melalui seberapa penting dan seberapa 

mungkin kejadian-kejadian negatif tersebut dipersepsikan akan 

mempengaruhi pekerjaannya secara keseluruhan. 
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2. Ketidakberdayaan (Powerlessness) 

Ketidakberdayaan menunjukkan ketidakmampuan seseorang untuk mencegah 

munculnya ancaman yang berpengaruh terhadap pekerjaan secara keseluruhan 

dan aspek-aspek dalam pekerjaan. Individu yang memiliki tingkat 

ketidakberdayaan yang rendah memiliki tingkat job insecurity yang tinggi. 

 

2.4 Hubungan Burnout Dengan Kepuasan Kerja 

Reinardy, Maksl & Filak (2009) melakukan penelitian terkait dengan 

hubungan antara burnout dengan kepuasan kerja penasehat sekolah jurnalistik di 

Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif dengan 

rata-rata responden berumur 41,7 tahun dan memiliki pengalaman 10,3 tahun 

sebagai penasehat jurnalistik. Responden mewakili 45 negara bagian dan daerah di 

Kolumbia. Penelitian tersebut bertujuan untuk menilai tingkat burnout pada 

penasehat jurnalistik dengan menggunakan Maslach Burnout Inventory (MBI), 

perbedaan kondisi burnout antara jurnalistik pria dan wanita, serta hubungan antara 

3 (tiga) subskala MBI yang meliputi kelelahan emosional, depersonalisasi dan 

pencapaian diri dengan kepuasan kerja.  

MBI merupakan instrumen yang dibuat oleh Maslach pada tahun 1981 dan 

digunakan untuk mengukur tingkat burnout. MBI terdiri dari 22 pertanyaan yang 

menggambarkan 3 (tiga) dimensi kerangka kerja teori Maslach terkait burnout yang 

meliputi kelelahan emosional sebanyak 9 pertanyaan, depersonalisasi sebanyak 5 

pertanyaan, dan pencapaian diri sebanyak 8 pertanyaan. Pertanyaan untuk masing-

masing komponen tersebut tidak diurut berdasarkan komponen-komponen burnout. 
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Penyusunan pertanyaan diacak untuk menghindari bias. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penasehat jurnalistik di Amerika Serikat mengalami burnout.  

Selain itu, dari 3 (tiga) subskala MBI yaitu kelelahan emosional, 

depersonalisasi dan pencapaian diri, sub-skala kelelahan emosional dan pencapaian 

diri terkecuali depersonalisasi merupakan prediktor yang signifikan  untuk  

kepuasan  kerja. Hal tersebut mengandung makna bahwa depersonalisasi tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

Kelelahan emosional dan pencapaian diri memiliki pengaruh yang berarti 

terhadap kepuasan kerja. Hubungan antara kelelahan emosional dengan kepuasan 

kerja bernilai negatif yang berarti semakin tinggi kelelahan emosional maka 

kepuasan kerja yang dirasakan semakin rendah. Sebaliknya hubungan antara 

pencapaian diri dengan kepuasan kerja bernilai positif. Jika pencapaian diri yang 

diperoleh tinggi, kepuasan kerja yang dirasakan juga akan tinggi. 

Penelitian lain yang serupa terkait hubungan burnout dengan kepuasan kerja 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Thurayya (dalam Ria Fatmawati, 2012). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat burnout dan 

kepuasan kerja pada karyawan di Jabatan Agama Johor (JAJ), Malaysia. Penelitian 

ini juga bertujuan untuk melihat hubungan burnout dan kepuasan kerja serta 

meninjau faktor-faktor kepuasan kerja yang berperan terjadinya burnout. Sebanyak 

166 karyawan JAJ menjadi sampel penelitian tersebut. Hasil dari penelitan ini 

menunjukkan bahwa karyawan JAJ mengalami tingkat burnout yang rendah ketika 

kepuasan kerja tinggi. Terdapat hubungan signifikan antara tahap burnout dengan 

kepuasan kerja karyawan JAJ kecuali pada komponen pencapaian diri. 
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Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Reinardy, Maksl & Filak (2009) dan 

Thurayya (dalam Ria Fatmawati, 2012) menampilkan hasil yang kurang lebih sama 

yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara burnout dengan kepuasan kerja. 

Apabila tingkat burnout yang dialami pekerja tinggi maka kepuasan kerja rendah 

begitu pula jika tingkat burnout yang dialami pekerja rendah maka kepuasan kerja 

tinggi. 

 

2.5 Hubungan Job Insecurity Dengan Kepuasan Kerja 

Locke (dalam Werner Eichhorst dan Paul Marx, 2015) menyatakan bahwa 

tingkat kepuasan kerja dipengaruhi oleh thinking process yang dirasakan seorang 

karyawan. Jika hal tersebut mengalami proses yang menyimpang (dysfunctional) 

maka akan membuat kepuasan kerja rendah dan sebaliknya jika rethinking process 

berada dalam kondisi baik dan jernih, maka akan menimbulkan tingkat kepuasan 

tinggi. 

Kepuasan kerja dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya menurut Gilmer  

(dalam Werner Eichhorst dan Paul Marx, 2015) adalah keamanan kerja, faktor 

instrinsik dari pekerjaan, dan aspek sosial dari pekerjaan. Seorang karyawan yang 

merasakan keamanan kerja sesuai dengan yang dipersepsikannya akan 

menimbulkan tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Dengan kata lain, semakin 

seorang karyawan merasa aman dan tidak terancam pada lingkungan pekerjaannya 

atau semakin berkurang perasaan terancam, gelisah dan tidak berdaya yang 

dirasakan karyawan maka semakin tinggi tingkat kepuasan kerjanya. 
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Setiap karyawan pada umumnya menginginkan kepuasan atas 

pekerjaannya, meskipun rasa puas yang didambakan oleh masing-masing karyawan 

berbeda sesuai dengan nilai yang dimiliki masing-masing karyawan. Semakin 

sesuai suatu pekerjaan yang dipersepsikan oleh seseorang dengan sistem nilai yang 

ada pada dirinya, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan oleh 

karyawan tersebut. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh  ditemukan Hellgren, Sverke dan 

Naswal (2002) mengenai hubungan antara job insecurity dan outcome sikap 

ditemukan bahwa job insecurity memiliki hubungan yang signifikan dan negatif 

dengan sikap kerja (kepuasan kerja dan keterlibatan kerja, sikap terhadap organisasi 

(komitmen organisasi, kepercayaan), kesehatan fisik, kesehatan mental, performa 

kerja, dan memiliki hubungan yang positif dengan tingkat turnover. 

Greenglass, Burke & Fiksenbaum (2002), dalam penelitiannya terhadap 

1363 perawat dari beberapa rumah sakit di Kanada menemukan adanya pengaruh 

job insecurity terhadap sikap karyawan, diantaranya: meningkatnya ketidakpuasan 

dalam bekerja,    meningkatnya    gangguan    fisik,    meningkatnya    gangguan  

psikologis, kecenderung menarik diri dari lingkungan kerjanya, semakin 

berkurangnya komitmen organisasi, dan peningkatan jumlah karyawan yang 

berpindah (employee turnover). Penelitian yang dilakukan Ashford et el. (1989) 

menguji hubungan job insecurity dengan kepuasan kerja terhadap 183 karyawan 

dari berbagai jenis perusahaan di Amerika Serikat. Hasil temuannya menyebutkan 

bahwa job insecurity mempunyai hubungan negatif yang signifikan terhadap 

kepuasan kerja. 
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Berdasarkan hasil penelitian Ashford, et al (1989), Greenglass, Burke & 

Fiksenbaum (2002) serta Hellgren, Sverke dan Naswal (2002), peneliti menduga 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara job insecurity dan kepuasan kerja. 

Penelitian ini menggunakan sampel karyawan outsourcing. Karyawan outsourcing 

rentan mengalami job insecurity karena mereka dapat dikategorikan dalam 

karakteristik pekerjaan yang memiliki ketidakpastian akan masa depan pekerjaan. 

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Levine (dalam Werner Eichhorst 

dan Paul Marx, 2015) bahwa karyawan outsourcing banyak mengalami 

ketidakpastian dalam hal pekerjaannya sehingga menurutnya sangat rentan  

mengalami  job insecurity. Hal tersebut juga dikatakan oleh Smithson dan Lewis 

(dalam Freza Mahaztra, 2014), dimana menurutnya job insecurity muncul karena 

banyaknya jenis pekerjaan yang sifatnya sesaat atau pekerjaan kontrak. Semakin 

banyaknya jenis pekerjaan dengan durasi waktu yang sementara atau tidak 

permanen menyebabkan semakin banyaknya karyawan yang mengalami job 

insecurity. 

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa job insecurity merupakan 

serangkaian persepsi individu mengenai kemungkinan terjadinya peristiwa negatif 

pada pekerjaan mereka. Sehingga sangat mungkin perasaan ini membawa akibat 

negatif pada kepuasan kerja sebagai respon emosional utama pada pekerjaan. 

Dengan demikian, peneliti mengasumsikan bahwa semakin tinggi job insecurity 

karyawan maka akan semakin rendah kepuasan kerjanya. Sebaliknya, semakin 

rendah job insecurity karyawan, maka akan semakin tinggi kepuasan kerjanya. 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Penyusunan penelitian ini didukung dengan penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya mengenai variabel burnout, variabel job insecurity dan 

variabel kepuasan kerja. Penelitian terdahulu menjadi penting karena berperan 

sebagai dasar landasan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Berikut ini terdapat 

analisis singkat beberapa penelitian terdahulu yang diantaranya adalah sebagai 

berikut, 

Tabel. 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No. 

Nama 

Peneliti  
Judul Penelitian Variabel Penelitian Kesimpulan 

Tahun 

Penelitian 

1. Dian Tri 

Utami 

(2008) 

Hubungan Job 

Insecurity dengan 

Kepuasan Kerja 

Pada Karyawan 

Outsourching 

Variabel Independen : Variabel Job Insecurity 

memiliki hubungan yang 

negatif dan signifikan dengan 

variabel kepuasan kerja 

1. Job Insecurity 

Variabel Dependen : 

2. Kepuasan Kerja 

2. Mizmir 

(2011) 

Hubungan 

Burnout dengan 

Kepuasan Kerja 

Pustakawan Pada 

Pusat Jasa 

Perpustakaan dan 

Informasi 

Perpustakaan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

Variabel Independen : Berdasarkan hasil uji analisis 

diperoleh koefisien korelasi 

Pearson r senilai -0.627 

dengan interpetasi skor 

hubungan adalah Erat. Nilai 

negatif menunjukkan bahwa 

hubungan yang terjadi adalah 

hubungan negatif yang 

artinya semakin tinggi tingkat 

burnout maka semakin 

rendah tingkat kepuasan kerja 

dan sebaliknya, semakin 

rendah burnout maka 

semakin tinggi tingkat 

kepuasan kerja. 

1. Burnout 

Variabel Dependen : 

2. Kepuasan Kerja 
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No. 

Nama 

Peneliti  
Judul Penelitian Variabel Penelitian Kesimpulan 

Tahun 

Penelitian 

3 Byarbreda 

Mahaputra 

(2012) 

Peran 

Employability 

Sebagai 

Moderator 

Hubungan Job 

Insecurity 

Terhadap 

Kepuasan Kerja  

Pada Karyawan 

Tetap & 

Karyawan 

Kontrak 

Variabel Independen : 1. Berdasarkan hasil analisis 

data ditemukan bahwa 

pada karyawan tetap 

interaksi variabel 

employability dan 

variabel job insecurity 

terhadap variabel 

kepuasan kerja memiliki 

hubungan yang positif 

dan signifikan. 

1. Job Insecurity 

Variabel Dependen : 

2. Kepuasan Kerja 

Variabel Moderator : 

3. Employability 

2. Sedangkan, pada 

karyawan kontrak 

interaksi variabel 

employability dan 

variabel job insecurity 

terhadap variabel 

kepuasan kerja memiliki 

hubungan yang negatif 

dan signifikan. 

4 Mariati 

(2013) 

Pengaruh Work 

Life Balance dan 

Burnout 

Terhadap 

Kepuasan Kerja  

Variabel Independen : Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan 

ditemukan bahwa work life 

balance berpengaruh positif 

namun tidak signifikan 

terhadap kepuasan kerja. 

Sedangkan, burnout memiliki 

pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kepuasan 

kerja 

1. Work Life Balance 

2. Burnout 

Variabel Dependen : 

2. Kepuasan Kerja 

 

 

2.7 Kerangka Pemikiran & Hipotesis 

Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2013) mengemukakan bahwa kerangka 

berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. 
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Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang 

penulis teliti. 

Terdapat banyak faktor yang menjadi alat ukur untuk mencapai kepuasan 

kerja seorang karyawan. Namun, hal tersebut seperti yang sudah dijelaskan 

bergantung pada nilai dari masing-masing karyawan sendiri. Dari banyak variabel 

yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja, diduga terdapat beberapa variabel yang 

mempunyai pengaruh signifikan dengan kepuasan kerja. Variabel-variabel tersebut 

adalah burnout dan job insecurity. 

Pines dan Aronson seperti dikutip oleh Sutjipto (2011) dalam  artikelnya  

mendefinisikan burnout sebagai kelelahan secara fisik, mental, dan emosional. 

Burnout akan dialami oleh seorang pekerja yang terus-menerus bekerja menghadapi 

tuntutan dari klien atau pelanggan, tingkat keberhasilan pekerjaan rendah, dan 

kurangnya penghargaan yang memadai terhadap kinerjanya. Burnout merupakan 

sindrom berhubungan dengan kerja yang paling sering mempengaruhi karyawan 

yang berprofesi dalam bidang pelayanan.  

Sedangkan, istilah job insecurity mulai diperkenalkan saat banyak 

perusahaan mempekerjakan karyawan kontrak dan terjadinya perubahan dalam 

organisasi akibat pengurangan karyawan, restrukturisasi dan merger. Pengertian 

job insecurity sendiri menurut Grennhalgh dan Rosenbalt (dalam Werner Eichhorst 

dan Paul Marx, 2015) adalah ketidakberdayaan untuk mempertahankan kelanjutan 

pekerjaan karena ancaman situasi dari pekerjaan. Salah satu jenis karyawan yang 

mempunyai tingkat job insecurity yang tinggi adalah karyawan outsourcing. 
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Pada hakikatnya bekerja merupakan bagian dari kehidupan manusia yang 

tujuannya adalah untuk memperoleh imbalan yang sesuai dan berguna untuk 

mencukupi kebutuhannya. Namun, terkadang rutinitas dan keadaan pekerjaan 

seorang karyawan membuat mereka mengalami burnout dan job insecurity. 

Burnout dan job insecurity yang dialami seorang karyawan pada lingkungan kerja 

dapat menurunkan motivasi dalam bekerja yang secara langsung akan berpengaruh 

terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan itu sendiri.  

Gambar 2.1 akan menggambarkan variabel burnout yang memiliki 3 (tiga) 

dimensi yaitu :  Kelelahan Emosional (Emotional Exhaustion), Depersonalization 

dan Penurunan Prestasi Individu (Reduced Personal Accomplishment). Sedangkan, 

variabel job insecurity digambarkan memiliki 2 (dua) dimensi yaitu : Keparahan 

Ancaman (Severity of Threat) dan Ketidakberdayaan (Powerlessness). Dimensi-

dimensi tersebut merupakan alat ukur yang membantu penulis dalam 

menggambarkan sejauh mana tingkat burnout dan job insecurity pada customer 

service XL Center Bandung. 

Gambar 2.1 merupakan kerangka pemikiran yang menggambarkan variabel 

burnout dan job insecurity sebagai variabel bebas dan kepuasan kerja sebagai 

variabel tergantung. Nilai-nilai yang terdapat pada burnout dan job insecurity akan 

memperlihatkan seberapa besar variabel-variabel tersebut mendorong kepuasan 

kerja pada customer service XL Center Bandung. Selanjutnya, penulis 

menggambarkan kerangka pemikiran pada gambar berikut, 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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Berdasarkan pada latar belakang pada bab sebelumnya dan kerangka 

pemikiran diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut, 

H1 : Terdapat pengaruh signifikan antara burnout terhadap kepuasan  

   kerja pada customer service XL Center Bandung. 

H2 : Terdapat pengaruh signifikan antara job insecurity terhadap  

   kepuasan kerja pada customer service XL Center Bandung. 

HA : Terdapat pengaruh signifikan antara burnout dan job insecurity  

   terhadap kepuasan kerja pada customer service XL Center Bandung. 


