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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketidakstabilan kerja dan 

stres kerja terhadap keterlibatan kerja serta implikasinya terhadap kinerja studi pada 

karyawan divisi niaga dan divisi keuangan PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta 

Raya. 

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan menggunakan 25 

Indikator pernyataan dengan menggunakan skala likert 1-6. Sampel yang dipakai 

dalam penelitian ini  sebanyak 72 responden karyawan tetap PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jakarta Raya Selatan pada divisi niaga dan divisi keuangan yang telah 

bekerja lebih dari 1 tahun dan telah memenuhi kriteria yang dipakai penelitian. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Square Structural 

Equation Modeling (PLS-SEM) 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Ketidakstabilan kerja tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja, 

Ketidakstabilan kerja tidak memiliki pengaruh positif terhadap Keterlibatan kerja, 

Ketidakstabilan kerja terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Stres 

kerja, Stres kerja tidak memiliki pengaruh positif terhadap Keterlibatan kerja, 

Keterlibatan kerja terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

dan Stres kerja tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja. 

 

Kata Kunci : Ketidakstabilan Kerja, Stres Kerja, Keterlibatan Kerja, Kinerja
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ABSTRACT  

 

This study aims to determine the effect of job instability and work stress on 

job involvement and its implications for the study performance of employees of the 

commercial division and financial division of PT. PLN (Persero) Distribution of 

Jakarta Raya. 

Data collection techniques using questionnaires and using 25 statement 

indicators using a Likert scale 1-6. The sample used in this study were 72 permanent 

employees of PT. PLN (Persero) Distribution of Jakarta Raya in the commercial and 

financial divisions that have worked for more than 1 year and have met the criteria 

used by the research. Data analysis in this study uses Partial Least Square Structural 

Equation Modeling (PLS-SEM) 

Based on the research results can be described as follows: 1) Job Instability 

has no positive effect on Performance, 2) Job Instability has no positive effect on Job 

Involvement, 3) Job instability proved to have a positive and significant influence on 

Job Stress, 4) Job stress has no positive effect on Job Involvement, 5) Job 

Involvement proved to have a positive and significant influence on Performance, 6) 

Job Stress has no positive effect on Peformance 

 

Keywords: Job Instability, Job Stress, Job Involvement, Job Performance 
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  BAB I

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar belakang masalah 

 

 Era globalisasi saat ini tantangan persaingan bisnis yang semakin tajam dan 

mengglobal menuntut perusahaan untuk selalu berkembang dan dinamis karena itu 

diperlukan adanya peningkatan produktivitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi 

nasional, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 

Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi 

dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) 

sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar 

keuntungan. Perusahaan Umum (PERUM) adalah BUMN yang seluruh modalnya 

dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham,yang bertujuan untuk kemanfaatan 

umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang ermutu tinggi dan sekaligus 

mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 

(www.indonesia.go.id , 2017) 
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Gambar 1.1  Jumlah BUMN 2017 

Sumber: (www.bumn.go.id , 2017) 

  Berdasarkan tabel diatas diketahui tahun 2004 terdapat 159 perusahaan 

BUMN dan berkurang sebanyak 44 hingga tahun 2017 dimana jumlah BUMN 

sejumlah 115. Tahun 2005 jumlah BUMN berkurang 19 sehingg berjumlah 140 dan 

mengalami kenaikan menjadi 141 pada tahun 2007. Tahun 2008-2009 jumlah 

BUMN juga megalami turun naik dari sebelumnya 141 menjadi 140 begitu juga pada 

tahun 2011-2013 jumlah BUMN. Tahun 2014 jumlah BUMN mengalami penurunan 

sebanyak 20 sehingga jumlah BUMN pada tahun 2014 menjadi 119 hingga tahun 

2017 jumlah BUMN menjadi 115. Naik turunnya jumlah BUMN di Indonesia dari 

tahun 2004-2017 dikarenakan adanya merger perusahaan, berganti status badan 

hukum dan holding atau pengambilan saham perusahaan. 
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 Salah satu perusahaan BUMN yang begerak disektor kelistrikan negara dan 

menjadi perusahaan monopoli di Indonesia adalah PT PLN(Persero). PT. 

PLN(Persero) adalah sebuah BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang 

ada di Indonesia untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi 

kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk 

keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan 

dalam rangka menunjang pembangunan perusahaan yang mulai meningkat 

(www.bumn.go.id).  

Jakarta merupakan Ibu Kota Republik Indonesia yang memiliki jumlah 

penduduk sebesar 10.177.924 juta jiwa pada tahun 2015 (Badan Pusat 

Statistik,2015). Jumlah penduduk tersebut memiliki kebutuhan listrik yang banyak, 

saat ini listrik tidak hanya ada di kota besar saja melainkan daerah pelosok desa juga 

menggunakan listik. Listrik adalah kebutuhan utama rakyat Indonesia, tanpa listrik 

roda ekonomi di Indonesia bisa macet total. Pasalnya banyak pabrik dan industri 

besar yang menggunakan listrik dan bergantung pada listrik. Pada kehidupan sehari- 

hari pun manusia mengandalkan listrik, mulai dari memasak, belajar dan kegiatan 

yang lainya, manusia membutuhkan energi listrik untuk kehidupannya 

(finance.detik.com). 
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Tabel 1.1 Kelompok Pelanggan PLN 2010-2015 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2017) 

Berdasarkan tabel 1.1 bertambahnya penduduk setiap tahun kebutuhan akan 

listrik pun terus meningkat di kelompok rumah tangga dan bisnis sebagai kehidupan 

sehari-hari tidak jauh dari kebutuhan akan listrik. Sejalan dengan meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk, kebutuhan akan energi listrik di 

Indonesia meningkat dengan pesat. Kehidupan sehari- hari tidak jarang mengalami 

gangguan atau hal-hal yang tidak diinginkan terkait pemakaian 

listrik.(www.finance.detik.com) PT. PLN(Persero) Distribusi Jakarta Raya menjadi 

salah satu pusat penanganan call center yang menampung segala keluhan yang 

diterima dari masyarakat untuk pelanggan seluruh daerah Jakarta. Untuk 

menyampaikan keluhan tersebut masyarakat atau pelanggan PLN dapat 

menghubungi call centre PLN dengan cara menghubungi call centre 123. 

Penyampaian keluhan dari masyarakat akan langsung ditangani oleh PT PLN 

(Persero) Distribusi Jakarta Raya dimana Divisi niaga dan Divisi keuangan yang 

Kelompok 

pelanggan 

PLN 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sosial 909.321 963.769 1.033.124 1.114.073 1.182.086 1.262.839 

Rumah 

Tangga 
39.099.830 42.592.962 46.254.481 50.145.466 53.352.906 56.649.092 

Bisnis 1.879.429 2.049.618 2.218.425 2.418.594 2.613.834 2.895.276 

Industri 47.000 52.215 52.789 57.408 60.143 65.353 

Publik 229.459 254.19 271.647 295.699 332.200 343.065 

Semua 

Pelanggan 
40.117.685 45.912.754 49.831.466 54.031.240 57.539.169 61.214.562 
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Listrik 
 

 

Cater Prabayar Rekening 
  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

memiliki hubungan langsung terdekat dengan keluhan yang datang tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Putri pada hari Rabu, 27 Februari 2018  

selaku staff. Data yang diperoleh dari 3 tahun terakhir, PT. PLN(Persero) Distribusi 

Jakarta Raya sudah menerima berbagai macam keluhan dari masyarakat untuk 

menunjang kinerja karyawan PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat. 

 

Sumber: PT. PLN (Distribusi Jakarta Raya) 2017 

Berdasarkan tabel yang diperoleh dari PT. PLN(Persero) Distribusi Jakarta 

Raya bahwa PDPB merupakan Penambahan Daya Pemasangan Baru untuk pengguna 

listrik pascabayar, Cater merupakan catatan meter, Tusbung merupakan pemutusan 

hubungan untuk kendala listrik yang diputus oleh PLN karena pelanggan tersebut 

Gambar 1.2 Keluhan yang Diterima PT PLN (2015-2017) 
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tidak melakukan pembayaran atas pemakaian listrik, Prabayar untuk pemakaian 

listrik yang pembayaranya dikemudian hari dalam jangka waktu sebulan, rekening 

listrik merupakan  biaya yang wajib dibayar oleh pelanggan setiap bulan dan berisi 

jumlah pemakaian energi listrik yang digunakan oleh pelanggan dalam satu bulan, 

Instalasi listrik merupakan saluran kabel listrik didalam rumah atau gedung, dan PLT 

(Pelaksanaan tugas) tidak sah merupakan pelaksana tugas yang bukan dilakukan oleh 

karyawan PLN untuk menangani masalah listrik.  

Berdasarkan gambar 1.2 naik turunnya keluhan yang diterima oleh PT. 

PLN(Persero) Distribusi Jakarta Raya berdampak adanya stres yang dirasakan oleh 

karyawan akibat dari adanya keluhan yang datang dari masyarakat sekitar. Stres di 

tempat kerja merupakan hal yang hampir setiap hari dialami oleh setiap pekerja. 

Stres di tempat kerja menjadi masalah serius di dalam perusahaan karena dapat 

menurunkan kinerja karyawan dan kinerja perusahaan. Mereka mengalami stres kerja 

karena pengaruh dari pekerjaan itu sendiri maupun lingkungan di tempat kerja 

(Widianti, Amboningtyas, Rakanita, & Warso, 2011).  

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Imam pada hari Rabu, 28 Februari 

2018 selaku manager divisi niaga, karyawan diharuskan untuk meminimalisir 

keluhan yang ada guna terciptanya kepuasan pelanggan dan karyawan divisi 

keuangan diharuskan menangani masalah pembayaran terkait masalah pemakaian 

listrik, tugas dan tekanan yang didapat terkadang karyawan merasakan ancaman dari 

luar dan ketidakamanan yang menyebabkan ketidakstabilan dalam bekerja. 

Ketidakstabilan pekerjaan adalah persepsi tentang kurangnya kekuatan untuk tetap 
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bekerja dalam situasi yang sulit mereka menjelaskan ketidakstabilan pekerjaan 

disebabkan oleh orang-orang yang ingin memahami dan menafsirkan lingkungan 

kerja aktual dan tepat. Ketakutan subjektif didasarkan pada persepsi manusia tentang 

lingkungan kerja (Greenhalgh & Rosenblatt 1984). Kinerja sumber daya manusia 

dalam perusahaan dapat menurun disebabkan karena kebosanan dalam bekerja dan 

penyebabnya bisa bermacam-macam, salah satunya adalah rutinitas atau pekerjaan 

yang dirasakan monoton karena selalu harus dikerjakan setiap hari dalam bentuk 

yang sama. Kebosanan berhubungan dengan ketidaknyamanan kerja dan tugas rutin. 

Kebosanan kerja merupakan suatu hal yang kompleks dan individual sifatnya. Tidak 

semua individu dapat bertahan terhadap jenis pekerjaan yang berulang–ulang atau 

pada pekerjaan yang sama (Farozi, Suyanto, & Lutfi, 2015). 

Ketidakstabilan pekerjaan memiliki konsekuensi yang lebih langsung dan 

jelas, konsekuensi ini dapat mengubah sikap individu dan dapat menyebabkan 

berbagai konsekuensi jangka panjang terkait yang mempengaruhi kesehatan fisik dan 

psikologis seseorang (Sverke et al.,2000). Ketidakstabilan kerja dapat mempengaruhi 

psikologis dan fisik dari karyawan yang dapat mengakibatkan stres. Stres merupakan 

suatu keadaan dimana seseorang mengalami ketegangan karena adanya kondisi yang 

mempengaruhi dirinya. Kondisi- kondisi tersebut dapat ditimbulkan dari dalam diri 

individu maupun dari lingkungan di luar diri individu. Organisasi kerja, individu 

selalu berinteraksi dengan lingkunganya, tetapi interaksi tersebut tidak selalu 

menguntungkan. Interaksi yang pas akan menghasilkan performance tinggi, 

kepuasan dan tingkat stres yang rendah, sebaliknya ketidakharmonisan interaksi 
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menyebabkan performansi kerja yang buruk, ketidakpuasaan dan tingkat stres yang 

tinggi (Munchinsky, 2001).  Menurut Hiriyappa (2009) mendefinisikan keterlibatan 

kerja sebagai tingkat sejauh mana individu mengidentifikasikan dirinya dengan 

pekerjaannya, secara aktif berpartisipasi di dalamnya, dan menganggap performansi 

yang dilakukannya penting untuk keberhargaan dirinya. Tingkat keterlibatan kerja 

yang tinggi akan menurunkan tingkat ketidakhadiran dan pengunduran diri pegawai 

dalam suatu organisasi. Tingkat keterlibatan kerja yang rendah akan meningkatkan 

ketidakhadiran dan angka pengunduran diri yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. 

Keterlibatan secara penuh terhadap pekerjaan membuat karyawan akan menciptakan 

kinerja yang baik dan akan berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan pekerjaan atau 

tugasnya karena hal ini dianggap penting. Karyawan akan lebih merasa puas dan 

senang jika bisa menghabiskan sebagian besar waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

pekerjaannya (Cascio , 2013).  

Karyawan dengan tingkat keterlibatan kerja yang tinggi membuat pekerjaan 

menjadi bagian utama dari karakter pribadi mereka dan memusatkan sebagian besar 

perhatian mereka pada pekerjaan mereka (Hackett, Lapierre, & Hausdorf, 2001) 

sehingga memberikan dampak baik buruknya terhadap kinerja mereka diperusahaan. 

Kinerja sumber daya manusia dalam perusahaan dapat menurun disebabkan karena 

kebosanan dalam bekerja dan penyebabnya bisa bermacam-macam, salah satunya 

adalah rutinitas atau pekerjaan yang dirasakan monoton karena selalu harus 

dikerjakan setiap hari dalam bentuk yang sama. Kebosanan berhubungan dengan 

ketidaknyamanan kerja dan tugas rutin. Kebosanan kerja merupakan suatu hal yang 
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kompleks dan individual sifatnya. Tidak semua individu dapat bertahan terhadap 

jenis pekerjaan yang berulang–ulang atau pada pekerjaan yang sama (Farozi, 

Suyanto, & Lutfi, 2015).  

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti mengambil objek yaitu karyawan pada 

divisi niaga dan divisi keuangan yang bekerja di PT.PLN(Persero) Distribusi Jakarta 

Raya. Peneliti ingin meneliti kinerja karyawan setelah adanya keluhan keluahan dari 

masyarakat. Penelitian ini dapat mengetahui secara mendalam tentang “Pengaruh 

Ketidakstabilan Kerja dan Stres kerja terhadap Keterlibatan Kerja dan 

Implikasinya terhadap Kinerja karyawan PT.PLN(Persero) Distribusi Jakarta 

Raya” 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Metode penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, pengambilan data dilakukan 

melalui kuisioner. Maka dari itu, penelitian ini memiliki ruang lingkup sebagai 

berikut: 

1. Mohamad et al. (2016) mengatakan bahwa kinerja karyawan merupakan 

elemen paling penting untuk mempertahankan dalam organisasi karena 

merupakan faktor utama yang menggambarkan kekuatan dan stabilitas dari suau 

organisasi dan pandangan masyarakat,  karena peneliti ingin mengetahui seberapa 

besar kinerja karyawan di PT. PLN (persero) Distribusi Jakarta Raya sebagai 

perusahaan monopoli listrik Indonesia yang mengaharuskan karyawannya bekerja 

keras. Batasan pada penelitian ini adalah membahas kinerja karyawan yang 
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dipengaruhi oleh ketidakstabilan kerja,stres kerja dan keterlibatan kerja. 

Ketidakstabilan pekerjaan adalah situasi ketika seseorang tidak jelas tentang masa 

depannya di tempat kerja, ada kemungkinan dia kehilangan seluruh pekerjaan atau 

beberapa keuntungan yang menyertainya (Sheraz, Shah, Amjad, & Hasnu, 2013). 

Menyebabkan timbulnya stres dan goyahnya kinerja karyawan yang memberikan 

dampak negatif.  

       Stres kerja telah menunjukkan tren yang meningkat dan mulai bertindak 

sebagai tantangan utama bagi perusahaan dan terbukti sebagai faktor negatif yang 

merugikan kinerja, kesejahteraan dan juga mempengaruhi ketersediaan karyawan 

di tempat kerja.(Meneze, 2005). Penulis ingin mengetahui tingkat stres yang 

terlibat dalam pekerjaan mereka. Keterlibatan kerja didefinisikan pekerjaan yang 

menyebabkan karyawan atau individu untuk menghabiskan lebih banyak waktu 

yang menimbulkan kesulitan dalam mengajukan harapan akan peran lain dalam 

organisasi. (Sukri, Asogan, & Waemustafa, 2015) 

1. Penelitian hanya dilakukan di PT. PLN (persero) Distribusi Jakarta Raya. Hal 

ini dilakukan karena sebagai perusahaan monopoli di Indonesia yang bergerak 

dibidang tenaga listrik harus memperhatikan efisiensi dan kualitas sumber daya 

yang dimiliki, agar kinerja perusahaan dapat tercapai dengan baik, dan 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan dapat dirasakan masyarakat. 

2. Penelitian hanya dilakukan tehadap karyawan PT. PLN (persero) Distribusi 

Jakarta Raya pada divisi niaga pelayanan pelanggan dan divisi keuangan yang 

berhubungan langsung dengan keluhan tersebut. Sebagai bagian dari sumber 
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daya manusia suatu organisasi, karyawan harus memiliki etos kerja untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

1.3 Identifikasi Masalah 

     Listrik adalah salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia, tidak 

hanya dalam kehidupan rumah tangga namun juga perusahaan dan industri 

membutuhkan tenaga listrik guna menunjang dan membantu kegiatan manusia sehari-

hari yang tentunya pasokan listrik harus merata kesemua berbagai daerah di 

Indonesia. PLN merupakan perusahaan milik negara yang merupakan satu-satu nya 

perusahaan yang bergerak dalam urusan listrik di Indonesia sehingga tingkat stres 

kerja yang ada di PLN sangat tinggi karena adanya keluhan dan saran dari masyarakat 

untuk memberikan pelayanan yang maksimal.  

Karyawan dalam pekerjaannya yang tidak stabil dalam mengerjakan pekerjaannya 

yang mengakibatkan kinerja nya tidak optimal. Berdasarkan fenomena yang terjadi 

peneliti ingin meneliti kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh ketidakstabilan kerja, 

stres kerja dan keterlibatan kerja dibawah adanya tekanan dari masyarakat terkait 

gangguan pemakaian listrik. 

1.4 Rumusan Masalah 

     Mengacu pada latar belakang diatas, maka peneliti menguraikan beberapa pokok 

perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu 

1. Apakah ketidakstabilan kerja memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja 

karyawan PT. PLN(Persero) Distribusi Jakarta Raya? 
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2. Apakah ketidakstabilan kerja memiliki pengaruh negatif terhadap keterlibatan 

kerja karyawan PT. PLN(Persero) Distribusi Jakarta Raya? 

3. Apakah ketidakstabilan kerja memiliki pengaruh positif terhadap stres kerja 

karyawan PT. PLN(persero) Distribusi Jakarta Raya? 

4. Apakah stres kerja memiliki pengaruh positif terhadap keterlibatan kerja 

karyawan PT. PLN(persero) Distribusi Jakarta Raya? 

5. Apakah keterlibatan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

PT. PLN(Persero) Distribusi Jakarta Raya? 

6. Apakah stres kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT. 

PLN(Persero) Distribusi Jakarta Raya? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Menguji dan menganalisis apakah ketidakstabilan kerja memiliki pengaruh 

terhadap kinerja kerja karyawan PT. PLN(Persero) Distribusi Jakarta Raya 

     2. Menguji dan menganalisis apakah ketidakstabilan kerja memiliki pengaruh      

         negatif terhadap keterlibatan kerja karyawan PT. PLN(Persero) Distribusi  

Jakarta Raya 

3. Menguji dan menganalisis apakah ketidakstabilan kerja memiliki pengaruh 

positif terhadap stres kerja karyawan PT. PLN(Persero) Distribusi Jakarta 

Raya 
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4. Menguji dan menganalisis apakah stres kerja memiliki pengaruh positif 

terhadap keterlibatan kerja karyawan PT. PLN(Persero) Distribusi Jakarta 

Raya 

5.  Menguji dan menganalisis apakah keterlibatan kerja memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan PT. PLN(Persero) Distribusi Jakarta Raya 

6. Menguji dan menganalisis apakah stres kerja memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja  karyawan PT. PLN(Persero) Distribusi Jakarta Raya 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian dan kontribusi dari penelitian ini adalah sebagai  berikut: 

 1. Penelitian ini diharapkan berguna bagi manajemen dalam mengambil      

     keputusan dan sebagai bahan kajian untuk menilai sebarapa tinggi kinerja kerja  

     pada karyawannya. 

2. Memberikan bukti empiris pengaruh ketidakstabilan kerja, dan stres kerja  

    terhadap keterlibatan kerja dan kinerja karyawan. 

3. Sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan organisasi terutama   

    yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan performance  perusahaan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 
Bab I, peneliti akan mejelaskan mengenai latar belakang beserta objek yang akan 

diteliti,rumusan masalah yang akan menjadi fokus terhadap penelitian,ruang 
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lingkup penelitian,tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan 

masalah,manfaat penelitian baik manfaat untuk akademik dan manfaat untuk 

praktisi serta sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 
Bab II, peneliti akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dimana akan 

dijelaskan mengenai teori dan onsep dasar serta penjabaran mengenai masing 

masing variabel yang digunakan,lalu menjelaskan mengenai rerangka konseptual 

dimana menjabarkan argumentasi secara logis dari masing masing variabel serta 

menjelaskan model penelitian yang disertai dengan hipotesis. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

Bab III, peneliti menjelaskan mengenai objek penelitian dimana didalamnya 

terdapat objek yang akan diteliti,kurun waktu pelaksanaan penelitian,lalu 

menjelaskan mengenai desain penelitian,metode menghimpun data dimana akan 

dijelaskan tekmik sampling dan teknik menghimpun data yang digunakan serta 

jumlah sample yang dihimpun,mejelaskan operasional variabel berikut dengan 

definisi dan rujukannya serta menjelaskan tentang metode analisis data. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Bab IV, peneliti menjelaskan mengenai analisis data,objek dan pembahasan dari 
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kuisioner yang telah di olah data 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V, peneliti memberikan kesimpulan dari penelitian yang telah dibuat dan 

menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dan memberikan saran yang 

bermanfaat dan dapat di adopsi untuk akademik dan praktis 
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  BAB II

  LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Ketidakstabilan Kerja 

 

Ketidakstabilan kerja adalah keresahan kerja mengandung ketidakpastian 

tentang prospek masa depan pekerjaan saat ini atau ketidakpastian tentang potensi 

sifat pekerjaan sekarang (Sverke, Hellgren, & Näswall, 2002). Ketidakstabilan 

pekerjaan memiliki konsekuensi yang lebih langsung dan jelas, konsekuensi ini dapat 

mengubah sikap individu dan dapat menyebabkan berbagai konsekuensi jangka 

panjang terkait yang mempengaruhi kesehatan fisik dan psikologis seseorang (Sverke 

et al.,2000). Sverke & Hellgren (2002) mendukung dengan mengatakan beberapa 

aspek ketidakamanan kerja mungkin memiliki konsekuensi yang berbeda atau 

setidaknya terkait secara diferensial dengan hasil potensial seperti sikap terkait 

pekerjaan, kinerja pekerjaan, kesehatan fisik, kesehatan mental, dan gejala stres 

akibat kerja. Greenhalgh & Rosenblatt (1984), menyatakan bahwa ketidakstabilan 

pekerjaan adalah persepsi tentang kurangnya kekuatan untuk tetap bekerja dalam 

situasi yang sulit. Ketidakstabilan pekerjaan berisi dua konstruksi, yaitu tingkat 

keparahan ancaman dan ketidakberdayaan. Ketidakstabilan kerja dapat dikatakan 

sama dengan ketidakamanan kerja, yang menunjukan tingkat keparahan ancaman 

tidakberdaya untuk menolak dimana tingkat keparahan ancaman terdiri dari ancaman 
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bagi pekerjaan dan ancaman terhadap pekerjaan. (Ouyang, 2009) 

Berdasarkan pekerjaan yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan 

psikologis dipengaruhi tingkatan karyawan. Pekerjaan dengan status rendah 

membutuhkan staf berpendidikan rendah, yang menyebabkan karyawan memiliki 

keterampilan rendah. Anggota organisasi yang tergolong karyawan puncak, memiliki 

posisi tinggi dalam organisasi, memiliki lebih banyak ketidakstabilan pekerjaan 

dibandingkan dengan pekerja tingkat rendah (Näswall & De Witte, 2003). Menurut 

Sheraz, Shah, Amjad, & Hasnu (2013) ada empat jenis ketidakamanan kerja,yaitu: 

1. Pekerjaan ketidakamanan sebagai keadaan kesadaran masyarakat yang melibatkan 

tingkat pengangguran yang tinggi di masyarakat. 

2. Ketidakamanan kerja di tingkat perusahaan yang mengacu pada pengaturan yang 

tidak stabil dan tidak aman dalam organisasi. 

3. Keresahan kerja akut yang melibatkan subjektif-subjektif yang mengalami 

ancaman terhadap pekerjaan. 

4. Antisipasi kehilangan pekerjaan yang berlaku untuk situasi di mana pemberhentian 

karyawan telah dimulai. 

Ketidakstabilan pekerjaan dapat mendorong sikap positif terhadap organisasi 

dan mobilisasi kolektif namun sikap pekerja yang tidak aman akan kurang 

diartikulasikan kurang terlibat dan lebih lemah karena kontak mereka dengan serikat 

pekerja lebih lemah sebaliknya, pekerja dengan hubungan kerja yang lebih stabil 

mungkin akan cenderung memiliki  sedikit  sikap negatif terhadap serikat pekerja 
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dan mobilisasi ditempat kerja daripada pekerja dengan hubungan kerja yang tidak 

stabil (Macías, 2003). Berdasarkan penelitian terdahulu Sverke, M., Hellgren, J., 

Näswall, K., Chirumbolo, A., De Witte, H. and Goslinga, S., (2004) indikator untuk 

mengukurnya sebagai berikut:  

1. Saya takut akan dipecat 

2. Saya khawatir akan pekerjaan saya 

3. Saya  takut akan kehilangan pekerjaan saya 

4. Saya pikir saya mungkin akan dipecat dalam waktu dekat 

5. Saya yakin saya dapat mempertahankan pekerjaan saya 

6. Beberapa kemungkinan saya akan menjadi pengangguran dalam waktu dekat 

2.1.2 Stres Kerja 

Stres pekerjaan umumnya didefinisikan dalam literatur sebagai perasaan 

karyawan terkait pekerjaan kekerasan, ketegangan, kecemasan, frustrasi, 

kekhawatiran, kelelahan emosional, dan kesusahan (Armstrong & Griffin, 2004). 

Sementara itu, dikemukakan oleh (Daft, 2006) bahwa stres akan selalu mengikuti 

seseorang dalam menjalani aktivitas sehari-sehari. Prespektif orang biasa, stres 

merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan atau dapat mengganggunya. Respon 

seorang individu terhadap stressor tergantung pada kepribadian, sumber-sumber 

daya yang ada untuk membantu mereka mengatasi, dan konteks dimana stres terjadi 

Stressor level individual menurut Putra & Rodhiyallah (2017) yaitu yang secara 

langsung dikaitkan dengan tugas pekerjaan seseorang (person-job interface) 
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meliputi: 

1. Role overload 

Role overload merupakan kondisi dimana pegawai memiliki terlalu banyak 

pekerjaan yang harus dikerjakan atau di bawah tekanan jadwal waktu yang 

ketat. 

2. Role conflict 

Role conflict terjadi ketika berbagai macam pegawai memiliki tugas dan 

tanggung jawab yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Konflik ini 

juga terjadi ketika pegawai diperintahkan untuk melakukan sesuatu 

tugas/pekerjaan yang berlawanan dengan hati nurani atau moral yang mereka 

anut. 

3. Role ambiguity 

Role ambiguity terjadi ketika pekerjaan itu sendiri tidak didefinisikan secara 

jelas. Oleh karena pegawai tidak mampu untuk menentukan secara tepat apa 

yang diminta organisasi dari mereka, maka mereka terus menerus merasa 

cemas apakah kinerja mereka telah cukup atau belum. 

4. Time pressure 

Time pressure (tekanan waktu) terjadi ketika pegawai diminta mengerjakan 

suatu pekerjaan dalam waktu terbatas. 

Pengaruh Ketidakstabilan Kerja..., Nouviani Aulia Putri, Ma.-Ibs, 2018



20  

Indonesia Banking School 

 

 

5. Career progress 

Career progress (kemajuan karir) adalah bentuk kecemasan pegawai atas karir 

mereka di Direktorat Jenderal Pajak. 

Sutrisno (2010) mengatakan bahwa stres kerja juga berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan jika dikaitkan dengan pekerjaan. Stres kerja yang terlalu ringan 

biasanya akan menimbulkan akibat yang kurang baik bagi karyawan misalnya 

karyawan merasa bosan dengan pekerjaan sehingga kinerja menurun. Stres kerja 

dalam keadaan optimal biasanya menghasilkan kinerja yang tinggi,kondisi stres kerja 

seperti inilah yang diharapkan dapat muncul dalam situasi kerja sehingga mampu 

memotivasi karyawan untuk dapat bekerja lebih produktif. Stres kerja yang dirasakan 

para karyawan bisa menghambat dalam tugas yang dibebankan, dimana manusia 

cenderung mengalami stres apabila kurang mampu mengadaptasikan keinginan-

keinginan dengan kenyataan-kenyataan yang ada, baik kenyataan yang ada di dalam 

maupun di luar dirinya (Yusianto, 2008) 

Timbulnya stres kerja dipengaruhi oleh faktor organisasi, faktor lingkungan, 

dan faktor individu yang juga menyatakan bahwa stres kerja memiliki bermacam 

dampak berupa gejala-gejala yang dialami oleh individu yaitu gejala fisiologis, 

psikologis, dan perilaku. Gejala fisiologis berkaitan dengan pengaruh terhadap 

kesehatan fisik karyawan seperti perubahan metabolisme, sakit kepala, dan 

peningkatan tekanan darah. Gejala psikologis berkaitan dengan dampak keadaan 
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psikis karyawan seperti ketegangan, kecemasan, mudah marah, cepat timbul rasa 

bosan, ketidakpuasan, dan menunda-nunda pekerjaan. Sedangkan pada perilaku, stres 

kerja mengarah pada perubahan produktivitas karyawan, absensi, dan tingkat keluar 

masuknya karyawan (Robbins 2007).  

Berdasarkan penelitian terdahulu Sheraz et al., (2013) indikator untuk 

megukurnya sebagai berikut:  

1. Saya sering merasakan ketegangan saat bekerja 

2. Sulit bagi saya untuk tidur di malam hari karena tekanan beban kerja 

3. Beban kerja yang berlebihan atau tugas yang ditugaskan terlalu berat 

4. Saya merasa sangat lelah saat kembali dari kantor 

5. Saya sering merasa gugup saat bekerja 

2.1.3 Keterlibatan Kerja 

Ouyang (2009) menyatakan bahwa keterlibatan kerja adalah tingkat di mana 

secara psikologis pegawai mengidentifikasi dirinya dengan pekerjaannya dan 

memandang pekerjaan sebagai sesuatu yang penting dari citra dirinya secara 

keseluruhan. Sukri, Asogan, & Waemustafa, (2015) mendefinisikan keterlibatan 

pekerjaan yang menyebabkan karyawan atau individu untuk menghabiskan lebih 

banyak waktu yang menimbulkan kesulitan dalam mengajukan harapan akan peran 

lain dalam organisasi. Keterlibatan kerja mengacu sebagai sumber utama dari 

komitmen organisasional, motivasi dan kepuasan kerja yang mempengaruhi kinerja 

pekerjaan karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan terlibat dalam 
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peningkatan proses motivasional yang mengubah kinerja kerja individu seperti 

ketidakhadiran (Mohsan, Nawaz, Khan, Shaukat, & Aslam, 2011). 

Karyawan dengan tingkat keterlibatan kerja yang tinggi membuat pekerjaan 

menjadi bagian utama dari karakter pribadi mereka dan memusatkan sebagian besar 

perhatian mereka pada pekerjaan mereka (Hackett, Lapierre, & Hausdorf, 2001). 

Mendukung pernyataan dari Sonnentag, (2012) mengatakan individu-individu yang 

sangat terlibat dalam pekerjaan mereka merasa lebih sulit melepaskan diri secara 

psikologis dari pekerjaan. Daft (2011) menyebutkan keterlibatan kerja pegawai 

berarti pegawai menikmati pekerjaan dan merasa puas dengan kondisi kerjanya, 

berkontribusi secara antusias untuk memenuhi tujuan bersama dan organisasi, serta 

merasakan kesan kebahagiaan dan komitmen terhadap organisasi. Pegawai yang 

memiliki keterlibatan kerja secara penuh akan sangat peduli pada organisasi dan 

secara aktif mencari cara untuk menjalankan misi organisasinya untuk meningkatkan 

keterlibatan kerja pegawai dapat ditempuh dengan : 

1. Pemberian penghargaan yang tepat terhadap pegawai 

2. Membuat tempat kerja sebagai tempat berkumpul yang menyenangkan pegawai 

dan membantu pegawai memandang betapa pekerjaan telah membuat 

perbedaan 

Menurut Luthans (2006), keterlibatan kerja pegawai akan terjadi bilamana 

pegawai dalam organisasi menempatkan dirinya dalam peran fisik, kognitif dan 
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emosional dalam pekerjaannya. Tiga kondisi psikologis meningkatkan keterlibatan 

kerja pegawai, yaitu : 

1. Perasaan berarti, yaitu perasaan diterima melalui energi fisik kognitif dan 

emosional. Perasaan berarti adalah merasakan pengalaman bahwa tugas yang 

sedang dikerjakan adalah berharga, berguna dan atau bernilai. 

2. Perasaan aman adalah perasaan yang muncul ketika pegawai mampu 

menunjukkan atau bekerja tanpa rasa takut atau memiliki konsekuensi negatif 

terhadap citra diri, status dan karier. Perasaan ini dibangun dalam situasi 

yang telah diperkirakan, konsisten, jelas dan tanpa ancaman. 

3. Perasaan ketersediaan berarti pegawai merasa bahwa sumber-sumber yang 

memberikan kecukupan fisik personal, emosional dan kognitif tersedia pada 

saatsaat dibutuhkan 

Berdasarkan penelitian terdahulu Zopiatis,Constanti,&Theocharous, (2014) indikator 

untuk megukurnya sebagai berikut:  

1. Saya suka dilibatkan dalam pekerjaan saya hampir sepanjang waktu 

2. Saya menganggap pekerjaan saya sangat penting bagi eksistensi saya 

3. Sebagian besar tujuan hidup saya berorientasi pada pekerjaan 

4. Saya memiliki ikatan yang sangat kuat dengan pekerjaan saya ini yang akan 

sulit dipisahkan 

5. Sebagian besar minat saya terpusat pada pekerjaan saya 
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6. Saya hidup, makan dan bernafas untuk pekerjaan saya 

7. Saya sangat terlibat secara pribadi dalam pekerjaan saya 

8. Hal terpenting yang terjadi pada saya melibatkan pekerjaan saya saat ini 

2.1.4 Kinerja Karyawan 

Brahmasari (2004) mengemukakan bahwa kinerja adalah pencapaian atas 

tujuan organisasi yang dapat berbentuk kuantitatif, kualitatif, kreatifitas, fleksibilitas, 

dapat diandalkan, atau hal-hal lain yang diinginkan oleh organisasi. Penekanan 

kinerja dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, juga dapat pada 

tingkatan individu, kelompok ataupun organisasi. Kinerja karyawan adalah 

kemampuan mencapai syarat-syarat pekerjaan, dimana suatu pekerjaan dapat 

diselesaikan pada waktu yang tepat atau tidak melampui batas waktu yang 

disediakan. Dengan demikian kinerja karyawan dapat memberikan kontribusi bagi 

perusahaan tersebut (Susanto, 2016). 

Mencapai tujuan organisasi, tentunya karyawan dituntut untuk 

memaksimalkan kinerja yang dia miliki. Kinerja karyawan adalah hal yang penting 

untuk diperhatikan organisasi, karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan 

kemajuan organisasi dalam suatu persaingan global yang sering berubah (Tampi, 

2014). 

Faktor-faktor negatif yang dapat menurunkan kinerja karyawan diantaranya 

adalah menurunnya keinginan karyawan untuk mencapai prestasi kerja, kurangnya 

ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan sehingga kurang menaati peraturan, 
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pengaruh yang berasal dari lingkungannya, teman sekerja yang juga menurun 

semangatnya dan tidak adanya contoh yang harus dijadikan acuan dalam pencapaian 

prestasi kerja yang baik. Hal tersebut peran seorang pemimpin menjadi juru kunci 

dalam membangun semangat bawahannya bekerja untuk mencapai tujuan 

perusahaan, merupakan beberapa sebab menurunnya kinerja karyawan dalam bekerja 

(Tampi, 2014). 

2.1.4.1 Penilaian Kinerja Karyawan 

Mejia, Gomez, dan Balkin (2004) mengungkapkan bahwa penilaian kinerja 

merupakan suatu proses yang terdiri dari: 

1. Identifikasi Proses menentukan faktor kinerja yang berpengaruh terhadap 

kesuksesan suatu perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada 

hasil analisa jabatan. 

2. Pengukuran Proses sistem penilaian kinerja, pada proses ini pihak manajemen 

menentukan kinerja karyawan yang bagaimana termasuk baik dan buruk. 

Manajemen dalam suatu perusahaan harus melakukan perbandingan dengan 

nilainilai standar atau memperbandingkan kinerja antar karyawan yang 

memiliki kesamaan tugas. 

3. Manajemen Proses ini merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. 

Pihak manajemen harus berorientasi ke masa 
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2.1.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Praktek didalam dunia kerja, banyak kendala yang mempengaruhi kinerja 

baik kinerja organisasi maupun kinerja individu. Seorang pemimpin terlebih dulu 

mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja baik hasil maupun perilaku kerja menurut Kasmir (2016) 

adalah sebagai berikut:  

1. Kemampuan dan keahlian 

Individu pasti mempunyai kemampuan atau keahlian untuk melakukan suatu 

pekerjaan. Karyawan yang memiliki kemampuan dan keahlian yang lebih baik, 

maka akan memberikan kinerja yang baik, demikian pula sebaliknya bagi 

karyawan yang tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaannya 

secara baik dan benar, maka akan memberikan hasil yang kurang baik, yang 

pada akhirnya akan menunjukkan kinerja yang kurang baik. 

2. Pengetahuan 

 Karyawan diharuskan memiliki pengetahuan tentang pekerjaannnya. 

Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang pekerjaan secara baik akan 

memberikan hasil pekerjaan yang baik, demikian pula sebaliknya. Seseorang 

yang mengetahui pengetahuan tentang pekerjaan akan memudahkan seseorang 

untuk melakukan pekerjaannya, demikian sebaliknya jika karyawan tidak atau 

kurang memiliki pengetahuan tentang pekerjaannya, maka akan mengurangi 

hasil atau kualitas pekerjaannya yang akhirnya akan mempengaruhi kinerjanya. 

3. Rancangan kerja 
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Rancangan kerja penting dalam sebuah pekerjaan, karena memudahkan 

karyawan dalam mencapai tujuannya. Didalam suatu organisasi, rancangan 

pekerjaan akan mampu meningkatkan kinerja karyawannya, demikian pula 

sebaliknya jika sebuah organisasi tidak memiliki rancangan kerja yang kurang 

baik maka akan sangat mempengaruhi kinerja karyawannya karena karyawan 

akan merasa kesulitan untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan 

benar. 

4. Kepribadian 

Individu memiliki kepribadian atau karakter yang berbeda satu sama lainnya, 

Seseorang yang memilki kepribadian atau karakter yang baik maka akan dapat 

melakukan secara benar penuh tanggung jawab sehingga hasil pekerjannya juga 

baik. 

5. Motivasi Kerja 

Motivasi merupakan dorongan bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan. 

Karyawan memiliki dorongan yang kuat dari dalam dirinya atau dorongan dari 

luar dirinya (misalnya dari  pihak perusahaan) maka karyawan akan terdorong 

untuk melakukan sesuatu dengan baik. Pada akhirnya dorongan yang baik dari 

dalam diri maupun dari luar diri seseorang akan menghasilkan kinerja dengan 

baik. 

6. Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan perilaku seorang pemimpin dalam menegatur, 

mengelola dan memerintahkan bawahanya untuk mengerjakan suatu tugas dan 
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tanggung jawab yang diberikannya. Perilaku pemimpin menyenangkan, 

mengayomi, mendidik dan membimbing tentu akan membuat karyawan puas 

dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasanya. Hal ini akan dapat 

meningkatkan kinerja karyawanya. 

7. Gaya Kepemimpinan 

Faktanya, gaya kepemimpinan dapat diterapkan sesuai dengan kondisi 

organisasinya. Misalnya untuk organisasi tertentu dibutuhkan gaya otoriter atau 

demokratis dengan alasan tertentu pula. Gaya kepemimpinan atau sikap 

pemimpin ini dapat mempengaruhi karyawan. 

8. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi merupakan kebiasaan-kebiasaan atau norma- norma yang 

berlaku dan dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Kebiasaan-

kebiasaan ini mengatur hal-hal yang berlaku dan dmensi secara umum serta 

harus dipatuhi oleh segenap anggota suatu perusahaan atau organisasi. 

Kepatuhan anggota organisasi untuk mengikuti kebiasaan atau norma ini akan 

mempengaruhi kinerja seseorang atau kinerja organisasi. 

9. Kepuasan Kerja 

Kepuasaan kerja merupakan perasaan senang atau perasaan suka seseorang 

sebelum dan setelah melakukan suatu pekerjaan. Jika karyawan merasa senang 

untuk bekerja, maka hasil pekerjaanya pun akan menghasilkan hasil yang baik. 

Kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja.  

10. Lingkungan Kerja 
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Lingkungan kerja dapat membuat suasana yang nyaman dan dapat memberikan 

ketenangan makan akan membuat suaana kerja menjadi kondusif, sehingga 

dapat meninggalkan hasil kerja sesorang menjadi lebih baik,karena bekerja 

tanpa ada gangguan sebaliknya suasana atau kondisi lingkungan kerja tidak 

memberikan kenyamanan atau ketenangan, maka akan mempengaruhi 

karyawan dalam bekerja. 

11. Loyalitas 

Loyalitas atau kesetiaan karyawan ditunjukan dengan terus bekerja sungguh-

sungguh sekalipun perusahaanya dalam kondisi kurang baik. Karyawan yang 

setia juga dapat dikatakan dengan karyawan yang tidak membocorkan rahasia 

perusahaan kepada pihak lain. Karyawan yang loyal atau setia tentu akan 

mempertahankan ritme kerja tanpa terganggu oleh pihak pesaing. Loyalitas 

akan terbangun agar karyawan dapat bekerja lebih baik dengan merasa bahwa 

perusahaan seperti miliknya sendiri. 

12. Komitmen 

Membangun komitmen atau kepatuhan karyawan kepada organisasi, maka 

akan membuat karyawan berusaha untuk bekerja dengan baik dan merasa 

bersalah jika tidak dapat menepati janji atau kesepakatan yang telah dibuat. 

Kepatuhan atau janji karyawan tersebut akan mempengaruhi kinerja.  

13. Disiplin Kerja 

Disiplin kerja dalam organisasi yaitu dapat berupa waktu, misalkan masuk 
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kerja selalu tepat waktu, kemudian disiplin dalam mengerjakan apa yang telah 

diperintahkan kepada karyawan sesuai dengan perintah yang harus dikerjakan. 

Karyawan yang disiplin maka akan mempengaruhi kinerjanya. 

2.1.4.3 Indikator Penilaian Kinerja Karyawan 

Menurut Bangun (2012) penilaian kinerja karyawan, standar pekerjaan harus 

dapat diukur dan dipahami secara jelas melalui: 

 1. Jumlah pekerjaan 

Jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu atau kelompok sebagai persyaratan 

yang menjadi standar pekerjaan. Pekerjaan memiliki persyaratan yang berbeda 

sehingga menuntut karyawan harus memenuhi persyaratan tersebut baik 

pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan yang sesuai. 

2. Kualitas pekerjaan 

Karyawan dalam perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat 

menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang dituntut suatu pekerjaan tertentu. 

Pekerjaan memiliki standar kualitas tertentu yang harus disesuaikan oleh 

karyawan untuk dapat mengerjakannya sesuai ketentuan. Karyawan memiliki 

kinerja baik bila dapat menghasilkan pekerjaan sesuai persyaratan kualitas yang 

dituntut pekerjaan tersebut. 

3. Ketepatan waktu 

Jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu, karena memiliki 

ketergantungan atas pekerjaan lainnya. Jadi, apabila pekerjaan pada suatu 
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bagian tertentu tidak selesai tepat waktu akan menghambat pekerjaan pada 

bagian lain, sehingga mempengaruhi jumlah dan kualitas hasil pekerjaan. 

4. Kehadiran 

Tipe pekerjaan yang menuntut kehadiran karyawan selama delapan jam sehari 

untuk lima hari kerja seminggu. Kinerja karyawan ditentukan oleh tingkat 

kehadiran karyawan dalam mengerjakannya.  

5. Kemampuan kerja sama 

Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus diselesaikan oleh dua orang 

karyawan atau lebih, sehingga membutuhkan kerja sama antar karyawan sangat 

dibutuhkan. Kinerja karyawan dapat dinilai dari kemampuannya bekerja sama 

dengan rekan sekerja lainnya Berdasarkan penelitian terdahulu Kock (2017) 

indikator untuk megukurnya sebagai berikut:  

1. Kinerja saya dalam pekerjaan saya saat ini sangat bagus  

2. Saya sangat puas dengan performa saya dalam pekerjaan saya saat ini 

3. Saya sangat senang dengan kinerja saya dalam pekerjaan saya saat ini 

4. Saya bangga dengan kinerja saya dalam pekerjaan saya saat ini 

5. Saya berkontribusi banyak pada organisasi saya saat ini dalam hal kinerja 

pekerjaan 

6. Saya adalah anggota berkinerja tinggi dari organisasi saya saat ini 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

 

No. Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian Research Gap 

1 
Yenhui 

Ouyang 

(2009) 

The Mediating 

Effect of Job 

Stress and Job 

Involvement 

Under Job 

Instability: 

Banking Service 

Personnel of 

Taiwan as an 

Example 

Job 

Instability,Job 

Stress,Job 

involvement,Jo

b Performance 

1. Ketidakstabilan 

Kerja tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja 

Pada penelitian 

yang akan 

dilakukan, metode 

analisis data yang 

peneliti gunakan 

adalah Partial 

Least Square 

(PLS), objek 

penelitian yang 

akan diteliti 

adalah karyawan 

pada divisi niaga 

dan divisi 

keuangan 

PT.PLN(Persero) 

Disjaya dan 

sampel sebanyak 

72 responden. 

2. Ketidakstabilan 

kerja tidak 

berpengaruh terhadap 

keterlibatan kerja 

3. Ketidakstabilan 

kerja berpengaruh 

terhadap stres kerja 

4. Keterlibatan kerja 

berpengaruh terhadap 

kinerja 

5. Stres kerja 

berpengaruh terhadap 

keterlibatan kerja 

6. Stres kerja 

berpengaruh terhadap 

kinerja 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)  

No. Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian Research Gap 

2 

Sheraz,Amjad, 

& Hasnu, 

(2013) 

Effect of Job 

Instability on Job 

Performance: 

Banking Sector 

of Pakistan 

Job 

Instability,Job 

Stress,Job 

involvement,Jo

b Performance 

1. Ketidakstabilan 

kerja tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja 

Pada penelitian 

yang akan 

dlakukan, objek 

penelitian yang 

diteliti adalah 

karyawan pada 

divisi niaga dan 

divisi keuangan 

PT.PLN(Persero) 

Disjaya, metode 

analisis yang 

digunakan adalah 

Partial Least 

Square (PLS). 

2. Ketidakstabilan 

kerja tidak 

berpengaruh terhadap 

keterlibatan kerja 

3. Ketidakstabilan 

kerja berpengaruh 

terhadap stres kerja 

4. Keterlibatan kerja 

berpengaruh terhadap 

kinerja 

5. Stres kerja tidak 

berpengaruh terhadap 

keterlibatan kerja 

6. Stres kerja tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

 

No. Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian Research Gap 

3 

Kaveri, 

Prabakaran, 

Nadu &Nadu 

(2013) 

Impact of work 

stress factors on 

employees' job 

performance 

with special 

reference to 

leather goods 

manufacturing 

companies at 

vellore district 

Job 

Performance

,Job 

stress,Job 

insecurity 

1. Stres kerja 

berpengaruh terhadap 

kinerja 

Pada penelitian 

yang akan 

dilakukan variabel 

yang digunakan 

adalah 

Ketidakstabilan 

kerja, Stres kerja, 

Keterlibatan kerja 

dan Kinerja. 

Objek penelitian 

yang akan diteliti 

adalah karyawan 

pada divisi niaga 

dan divisi 

keuangan 

PT.PLN(Persero) 

Disjaya dan 

sampel sebanyak 

72 responden 

2. Ketidakstabilan kerja 

berpengaruh terhadap 

kinerja 

4 
Chunghtai, 

(2008) 

Impact of Job 

Involvement on 

In- Role Job 

Performance and 

Organizational 

Citizenship 

Behaviour 

Job 

Involvement,

job 

performance 

1.Keterlibatan kerja 

berpengaruh terhadap 

kinerja 

Pada penelitian 

yang akan 

dilakukan, objek 

penelitian yang 

diteliti adalah 

karyawan pada 

divisi niaga, dan 

divisi keuangan 

PT.PLN(Persero) 

Disjaya, metode 

analisis yang 

digunakan adalah 

Partial Least 

Square (PLS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Ketidakstabilan Kerja..., Nouviani Aulia Putri, Ma.-Ibs, 2018



35  

Indonesia Banking School 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Variabel dalam penelitian yaitu variabel independen (variabel bebas) 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen. Variabel dependen (variabel terikat) merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan 

antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung 

dan tidak dapat diamati dan diukur (Sugiyono, 2012). 

2.3.1 Pengaruh Ketidakstabilan Kerja terhadap Kinerja 

 Greenhalgh & Rosenblatt (1984), menyatakan bahwa ketidakstabilan 

pekerjaan adalah persepsi tentang kurangnya kekuatan untuk tetap bekerja dalam 

situasi yang sulit Ketidakstabilan pekerjaan berisi dua konstruksi, yaitu tingkat 

keparahan ancaman dan ketidakberdayaan. Ketidakstabilan kerja dapat dikatakan 

sama dengan ketidakamanan kerja, yang menunjukan tingkat keparahan ancaman 

tidakberdaya untuk menolak dimana tingkat keparahan ancaman terdiri dari ancaman 

bagi pekerjaan dan ancaman terhadap pekerjaan (Ouyang, 2009). 

Ketidakamanan kerja merupakan kondisi psikologis seseorang karyawan 

yang menunjukan rasa bingung atau merasa tidak aman dikarenakan kondisi 

lingkungan yang berubah-ubah biasanya kondisi ini muncul karena banyaknya jenis 

pekerjaan yang sifatnya sesaat atau pekerjaan kontrak (Farida, 2003). Adhian 

Nugraha (2010), menyatakan ketidakamanan kerja berpengaruh negatif terhadap 
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kinerja karyawan, hal ini menyatakan semakin tinggi ketidakamanan kerja pada 

karyawan makan semakin rendah kinerja karyawan dan sebaliknya semakin rendah 

ketidakamanan kerja maka semakin tinggi kinerja karyawan.  

 Greenhalgh & Rosenblatt (1984), mengatakan adanya ketidakamanan kerja 

dalam diri seseorang ternyata berdampak pada produktivitas tenaga kerja maupun 

perusahaan sehingga karyawan merasa tidak aman akan berpengaruh pada kinerjanya 

dan secara keseluruhan akan mempengaruhi kinerja perusahaan (Ouyang, 2009). 

 Ho1: Ketidakstabilan kerja tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja  

 Ha1: Ketidakstabilan kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja 

2.3.2 Pengaruh Ketidakstabilan Kerja terhadap Keterlibatan Kerja 

Mauno, Kinnunen, Mäkikangas dan Nätti (2005) mengemukakan bahwa 

keresahan kerja merupakan perkiraan subjektif peluang seseorang untuk kehilangan 

pekerjaan yang didasarkan pada keadaan obyektif. Keadaan obyektif ini menjadi 

persamaan ketidakamanan pekerjaan (Ouyang, 2009). 

Jacobson (1991) berpendapat bahwa isyarat yang tersedia di lingkungan dapat 

dilihat oleh individu sebagai ancaman terhadap pekerjaan atau jabatannya saat ini. 

Isyarat lingkungan ini bisa mencakup hal-hal seperti restrukturisasi, pengurangan dan 

perampingan.  

Menurut Cohen (1999) keterlibatan kerja memiliki hubungan yang sangat 

signifikan dengan pekerjaan dan dianggap tepat sebagai cerminan dari pengalaman 

yang dialami karyawan saat bekerja namun menurut (Sheraz, Shah, Amjad, & Hasnu, 

2013) pekerjaan dapat menimbulkan keresahan kerja akut yang melibatkan subjektif-

Pengaruh Ketidakstabilan Kerja..., Nouviani Aulia Putri, Ma.-Ibs, 2018



37  

Indonesia Banking School 

 

 

subjektif yang mengalami ancaman terhadap pekerjaan. Ketidakamanan kerja juga 

terkait dengan sikap kerja dan organisasi (Green, Felstead and Burchell 2000; 

Human 2002). Maka dibentuk hipotesis sebagai berikut: 

Ho2: Ketidakstabilan kerja tidak berpengaruh negatif terhadap keterlibatan 

kerja 

Ha2: Ketidakstabilan kerja berpengaruh negatif terhadap keterlibatan         

     kerja 

2.3.3 Pengaruh Ketidakstabilan Kerja terhadap Stres Kerja 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Kazmi, Amjad, & Khan, 2008) 

karyawan dengan tingkat stres tinggi memiliki indikator kinerja rendah dan 

sebaliknya. Stres kerja telah menunjukkan tren yang meningkat dan mulai bertindak 

sebagai tantangan utama bagi perusahaan dan terbukti sebagai faktor negatif yang 

merugikan kinerja, kesejahteraan dan juga mempengaruhi ketersediaan karyawan di 

tempat kerja. Penelitian yang dilakukan (De Witte, 2005) menyebutkan dari 

kerangka kerja stres yang menyatakan bahwa stres seperti tuntutan ditempatkan pada 

karyawan dan karyawan tingkat ketegangan yang dialami karyawan dapat 

menyebabkan perasaan tidak aman terhadap pekerjaan. Ketidakamanan adalah 

keseluruhan kekhawatiran atau rasa tidak aman tentang eksistensi keberlangsungan 

pekerjaan di masa depan yang berkaitan dengan kestabilan pekerjaan, perkembangan 

karir, dan penurunan penghasilan yang menyebabkan keadaan distress, cemas dan 

tidak aman (Safaria, 2011). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan bahwa 
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ketidakstabilan pekerjaan dikaitkan secara positif dengan stres kerja. 

Ho3: Ketidakstabilan kerja tidak berpengaruh positif terhadap stres kerja 

Ha3: Ketidakstabilan kerja berpengaruh positif terhadap stres kerja 

2.3.4 Pengaruh Stres Kerja terhadap Keterlibatan Kerja 

Keterlibatan kerja mengacu pada identifikasi individu dengan pekerjaannya, 

keterlibatan pekerjaan yang tinggi menyiratkan bahwa seseorang memberi 

penekanan besar pada pekerjaan seseorang dan pekerjaan tersebut memainkan peran 

inti dalam kehidupan seseorang (Sukri et al., 2015). Individu yang bekerja membuat 

pekerjaan menjadi bagian penting dari identitas pribadi mereka dan orang dengan 

keterlibatan kerja tinggi memusatkan sebagian besar minat mereka di sekitar 

pekerjaan mereka (Hackett et al., 2001). Beban kerja yang tinggi menyiratkan bahwa 

seseorang harus mencapai jumlah pekerjaan yang tinggi dalam waktu singkat dan 

beban kerja sering dialami sebagai tekanan waktu (Sonnentag & Kruel, 2012). 

Keterlibatan kerja telah mengenali sebagai konsep sikap kerja dan telah memberi 

banyak penekanan pada karyawan yang bermaksud untuk memahami faktor-faktor 

mendasar yang akan memotivasi karyawan untuk lebih berupaya dan waktu untuk 

bekerja (Nasurdin, Jantan, Peng, & Ramayah, 2005). Menekankan karyawan, 

persepsi subjektif dan kehadiran emosi ditunjukkan pada pekerjaan mereka 

(Brunetto, Teo, Shacklock, & Farr-Wharton, 2012). Karyawan lebih rentan terhadap 

stres kerja akan memiliki tingkat keterlibatan kerja yang rendah (Frone, Russell, & 

Cooper,1995). 
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 Ho4: Stres kerja tidak berpengaruh negatif terhadap keterlibatan kerja  

 Ha4: Stres kerja berpengaruh negatif terhadap keterlibatan kerja 

2.3.5 Pengaruh Keterlibatan Kerja terhadap Kinerja 

Keterlibatan kerja merupakan tingkat di mana seseorang mengaitkan dirinya 

ke pekerjaannya, secara aktif berpartisipasi di dalamnya dan menganggap kinerjanya 

penting bagi nilai dirinya. Keterlibatan karyawan adalah proses partisipatif yang 

menggunakan seluruh kapasitas pekerja dan dirancang untuk mendorong 

meningkatkan komitmen demi keberhasilan perusahaan (Sukiswo Susy Sriwahyuni, 

Rinidar, 2013).  

Berdasarkan penelitian (Muarif, Tewal, & Sendow, 2015) karyawan dengan 

tingkat keterlibatan kerja yang tinggi dengan kuat memihak pada jenis kerja yang 

dilakukan dan benar-benar peduli dengan jenis kerja itu misalnya karyawan 

menyumbangkan ide untuk kemajuan pekerjaan, dengan senang hati memenuhi 

peraturan-peraturan perusahaan dan mendukung kebijakan perusahaan dan lain-lain. 

Karyawan yang kurang senang terlibat dengan pekerjaannya adalah karyawan yang 

kurang memihak kepada perusahaan dan karyawan yang demikian cenderung hanya 

bekerja secara rutinitas. keterlibatan kerja memiliki pengaruh secara signifikan dan 

positif terhadap kinerja karyawan semakin baik keterlibatan kerja, maka kinerja 

karyawan yang dimiliki karyawan juga akan meningkat. 

Ho5: Keterlibatan kerja tidak berpengaruh positif terhadap kinerja  

Ha5: Keterlibatan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

Pengaruh Ketidakstabilan Kerja..., Nouviani Aulia Putri, Ma.-Ibs, 2018



40  

Indonesia Banking School 

 

 

2.3.6 Pengaruh Stres Kerja terhadap Kinerja 

Stres merupakan kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses 

berpikir dan kondisi seseorang. Stres yang terlalu besar dapat mengancam 

kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan yang akhirnya menganggu 

pelaksanaan tugas-tugasnya berarti mengganggu prestasi kerjanya. Peneliti 

kemukakan bahwa apabila stres yang dialami oleh karyawan dalam meng- hadapi 

pekerjaan rendah, maka kepuasan kerja karyawan akan meningkat (Handoko, 2008). 

Utomo et al., (2017) Melakukan penelitian terhadap Karyawan PT. Indaco 

Warna Dunia Karanganyar yang menemukan bahwa stres berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan, artinya bahwa jika stres kerja karyawan 

menurun maka dapat meningkatkan kinerja karyawan. Stres merupakan suatu 

keadaan atau kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi proses berpikir dan 

kondisi seseorang. Pendapat tersebut juga didukung hasil penelitian yang dilakukan 

(Sari, Muis, & Hamid, 2012) membuktikan stres kerja berpengaruh negatif terhadap 

kinerja karyawan, artinya jika stres kerja yang dialami karyawan meningkat, maka 

akan menyebabkan menurunnya kinerja karyawan sebaliknya jika stres kerja yang 

alami oleh karyawan rendah maka kinerja karyawan akan meningkat. 

Ho6: Stres kerja tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja  

Ha6: Stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja 
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2.4 Model penelitian dan Hipotesis 

 Pada gambar 2.1 penelitian ini merupakan hasil replikasi dari Yenhui Ouyang 

(2009) dengan judul “ The Mediating Effects of Job Stress and Job Involvement 

Under Job Instability: Banking Service Personnel of Taiwan as an Example”. Hasil 

hipotesisnya yaitu, ketidakstabilan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja, 

ketidakstabilan kerja tidak berpengaruh terhadap keterlibatan kerja, ketidakstabilan 

kerja beperngaruh terhadap stres kerja, keterlibatan kerja beperngaruh terhadap 

kinerja, stres kerja berpengaruh terhadap keterlibatan kerja dan stres kerja 

berpengaruh terhadap kinerja. 

 

 

 

Sumber: Diadopsi dari Yenhui Ouyang (2009) 

 

Gambar 2.1 Model penelitian 
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Hubungan hipotesis dari model pada gambar diatas, akan dirumuskan sebagai    

berikut: 

Ho1 : Ketidakstabilan kerja tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja 

Ha1 : Ketidakstabilan kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja 

Ho2 : Ketidakstabilan kerja tidak berpengaruh negatif terhadap keterlibatan  

        kerja 

Ha2 : Ketidakstabilan kerja berpengaruh negatif terhadap keterlibatan kerja 

Ho3 : Ketidakstabilan kerja tidak berpengaruh positif terhadap stres kerja 

Ha3 : Ketidakstabilan kerja berpengaruh positif terhadap stres kerja 

Ho4 : Stres kerja tidak berpengaruh positif terhadap keterlibatan kerja 

Ha4 : Stres kerja berpengaruh positif terhadap keterlibatan kerja  

Ho5 : Keterlibatan kerja tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

Ha5 : Keterlibatan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

Ho6 : Stres kerja tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

Ha6 : Stres kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 
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  BAB III

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada karyawan tetap di PT.PLN (Persero) 

Distribusi Jakarta Raya yang berlokasi di jalan Muhammad Ikhwan Ridwan Rais 

No.1 Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja karyawan, 

antara lain Ketidakstabilan Kerja, Stres kerja dan Keterlibatan Kerja. Objek dari 

penelitian ini adalah karyawan PT.PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya yang sudah 

bekerja selama 1 tahun pada divisi niaga dan pelayanan pelanggan dan divisi 

keuangan di PT PLN (Persero) Disjaya. 

3.2 Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk 

mendeskripsikan suatu karakteristik objek yang diteliti dengan tujuan utama untuk 

membantu pembuat keputusan dalam menentukan, mengevaluasi dan memilih 

alternatif terbaik (Maholtra, 2010). Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini 

mengunakan metode cross-sectional dimana informasi didapat dari beberapa sampel 

populasi tertentu dan hanya dilakukan satu kali didalam suatu periode (Maholtra, 
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2010). Penelitian ini, peneliti menggunakan metode teknik pengumpulan data. 

Kuesioner yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawab melalui media sosial. 

3.3 Metode Pengambilan Sample 

 

Penelitian ini, penelitian membutuhkan dan mengumpulkan dua jenis sumber 

data yaitu bersumber dari data primer dan data sekunder. Berikut dua jenis data 

berdasarkan sumbernya menurut Maholtra (2010): 

a. Data Primer 
 

Data Primer dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu 

dalam menjawab permasalahan penelitian. Data Primer merupakan penelitian 

yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan metode kuisioner 

dalam pengumpulan data, baik secara online melalui media google drive atau 

langsung memberikan kepada orang (Malhotra, 2010). Teknik penghimpun 

data, sebagai penelitian kuantitatif peneliti menggunakan observation method 

untuk mendapatkan data primer. Umumnya observation method berupa lembar 

pengisian, seperti questionnaire sehingga diperolah data kuantitatif (berupa 

angka) kemudian angka itu akan diolah oleh peneliti. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai 

sumber seperti: buku, media internet serta jurnal penelitian terdahulu yang 
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signifikan dengan topik dengan tujuan berisikan informasi dan  teori-teori yang 

digunakan untuk mendukung penelitian (Maholtra, 2010). 

3.4 Populasi dan Sample 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek dari suatu penelitian (Arikunto & 

Suharsimi, 2010). Populasi di dalam penelitian ini adalah orang yang bekerja di 

PT.PLN (persero) Distribusi Jakarta Raya pada divisi niaga dan divisi keuangan. 

Penulis mengambil dua divisi tersebut karena adanya hubungan antara divisi niaga 

dan divisi keuangan dalam masalah penangan call center atau keluhan pelanggan 

yang diterima PLN. 

2. Sample 

 

Sample menurut Malhotra (2010) adalah suatu sub kelompok dari sebuah 

populasi yang terpilih untuk berpartisipasi dari sebuah penelitian. Langkah pertama 

dalam penentuan sampel adalah menentukan populasi yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah pada karyawan tetap PT.PLN (persero) Disjaya. Metode 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling 

dimana tidak semua anggota dari populasi mendapatkan kesempatan yang sama 

untuk menjadi sampel responden. Penelitian ini juga menggunakan teknik 

convenience sampling, teknik ini memperoleh sampel yang tersedia dan mudah 

diakses (Maholtra, 2010) maka dalam penentuan sampel penelitian ini menggunakan 
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rumus Slovin (Umar, 2004).  

Berdasarkan informasi dari PT.PLN (persero) Disjaya, diketahui dari 2 divisi 

yang akan menjadi calon responden berjumlah 88 dengan rincian divisi niaga dan  

pelayanan pelanggan 44 karyawan dan divisi keuangan 44 karyawan, menggunakan 

rumus Slovin, yaitu: 

n =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

dimana = 

 

n= Jumlah sampel  

N= Jumlah populasi 

e= batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

 
 

n= 
88

1+88( 0,05)2
  

n =72 responden 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 72 responden. Melihat jumlah sampel yang kurang dari 100 

maka dalam penelitian ini menggunakan metode Partial Least Square (PLS).Peneliti 

membagikan 72 kuesioner ke karyawan tetap PT PLN(Persero) Distribusi Jakarta 

Raya yang berisikan 6 (enam) pernyataan Ketidakstabilan kerja, 5 (lima) pernyataan 

Stres kerja, 8 (delapan) pernyataan Keterlibatan kerja, 6 (enam) pernyataan Kinerja. 
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Peneliti juga menggunakan teknik purposive sampling, teknik pengambilan sampel 

dengan responden yang telah memenuhi kriteria dan beberapa pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2012). Kriteria responden pada penelitian ini adalah karyawan tetap dan 

sudah bekerja selama lebih dari dua tahun di PT PLN(persero) Distribusi Jakarta 

Raya. Teknik pengukuran instrument yang peneliti pakai ialah menggunakan skala 

likert 1 (satu) sampai 6 (enam) dengan jawaban yang berbeda-beda. 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

Pengaruh ketidakstabilan kerja, stres kerja terhadap keterlibatan kerja dan 

kinerja karyawan maka dibuat indikator pengukuran dari beberapa peneliti terdahulu. 

Indikator-indikator tersebut akan dijadikan sebuah survey untuk mendapatkan data 

primer dari responden di PT. PLN (persero) Distribusi Jakarta Raya. Penelitian ini 

menggunakan kuesioner yang akan diukur dengan skala likert 1 – 6, agar responden 

tidak memilih angka netral sehingga jawaban yang dipilih dapat terlihat mereka 

cenderung setuju atau tidak.Berikut tabel operasionalisasi variabel:  
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Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel dan 

Definisi 
Indikator Skala Likert 

Ketidakstabilan 

Kerja (KK) 

adalah keresahan 

kerja mengandung 

ketidakpastian 

tentang prospek 

masa depan 

pekerjaan saat ini 

atau ketidakpastian 

tentang potensi sifat 

pekerjaan sekarang 

. 

(Sverke et al., 2002) 

KK1 : Saya takut saya akan dipecat 

KK2 : Saya khawatir akan 

pekerjaan saya 

KK3 : Saya takut akan kehilangan 

pekerjaan saya 

KK4 : Saya pikir saya akan dipecat 

dalam waktu dekat 

KK5 : Saya yakin dapat 

mempertahankan pekerjaan saya 

KK6 : Beberapa kemungkinan saya 

akan menjadi pengangguran dalam 

waktu dekat 

 

(Sverke, M., Hellgren, J., 

Näswall, K., Chirumbolo, A., De 

Witte, H. and Gosling, S., 2004). 

Interval Scale 1-6 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (lanjutan) 

 

Variabel dan 

Definisi 
Indikator Skala Likert 

Stres Kerja (SK) 

adalah perasaan 

tertekan yang 

dialami karyawan 

dalam menghadapi 

kerjaan.             

Mangkunegara 

(2013:157) 

SK1: Saya sering merasakan 

ketegangan saat bekerja  

SK2: Sulit bagi saya untuk tidur di 

malam hari karena tekanan beban 

kerja  

SK3: Beban kerja yang berlebihan 

atau tugas yang ditugaskan terlalu 

berat  

SK4: Saya merasa sangat lelah saat 

kembali dari kantor  

SK5: Terkadang saya merasa 

tertekan karena stres pekerjaan  

(Sheraz et al., 2013) 

Interval Scale 1-6 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (lanjutan)  

 

Variabel dan 

Definisi 
Indikator Skala Likert 

Keterlibatan kerja 

(KTK) 

sebagai tingkat 

sejauh mana individu 

mengidentifikasikan 

dirinya dengan 

pekerjaannya, secara 

aktif berpartisipasi di 

dalamnya, dan 

menganggap 

performansi yang 

dilakukannya 

penting untuk 

keberhargaan 

dirinya.         

(Hiriyappa, 2009) 

KTK 1: Saya suka dilibatkan dalam 

pekerjaan saya hampir sepanjang waktu  

KTK 2: Saya menganggap pekerjaan saya 

sangat penting bagi eksistensi saya  

KTK 3: Sebagian besar tujuan hidup 

pribadi saya berorientasi pada pekerjaan  

KTK 4: Saya memiliki ikatan yang sangat 

kuat dengan pekerjaan saya saat ini yang 

akan sangat sulit dipisahkan  

KTK 5: Sebagian besar minat saya 

terpusat pada pekerjaan saya    

KTK 6: Saya hidup, makan dan bernafas 

untuk pekerjaan saya  

KTK 7: Saya sangat terlibat secara 

pribadi dalam pekerjaan saya  

KTK 8: Hal terpenting yang terjadi pada 

saya melibatkan pekerjaan saya saat ini  

(Zopiatis et al., 2014) 

Interval Scale 1-6 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (lanjutan) 

 

Variabel dan 

Definisi 
Indikator Skala Likert 

Kinerja 

(KNJ) 

adalah hasil kerja 

secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai 

dengan tanggung 

jawab yang diberikan 

kepadanya.       

 

(Civil et al., 2006) 

KNJ 1: Kinerja saya dalam pekerjaan 

saya saat ini sangat bagus  

KNJ 2: Saya sangat puas dengan 

kinerja saya dalam pekerjaan saya saat 

ini  

KNJ 3: Saya sangat senang dengan 

kinerja saya dalam pekerjaan saya saat 

ini  

KNJ 4: Saya bangga dengan kinerja 

saya dalam pekerjaan saya saat ini  

KNJ 5: Saya berkontribusi banyak 

pada organisasi saya saat ini dalam hal 

kinerja pekerjaan  

KNJ 6: Saya adalah anggota 

berkinerja tinggi dari organisasi saya 

saat ini  

(Kock, 2017) 

Interval Scale 1-6 
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3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Partial Least Square (PLS) 

Penelitian ini menggunakan metode analisis Partial Least Square (PLS). Data 

penelitian ini akan dihitung dengan software smartPLS 3.0. Dibandingkan dengan 

covariance based Structural Equation Modelling – CBSEM (yang diwakili oleh 

software LISREL, EQS, dan AMOS) komponen yang berbasis PLS mampu 

menghindarkan dua masalah besar yang dihadapi oleh CBSEM yaitu inadmissible 

solution dan factor indeterminacy solution dan factor indeterminacy (Ghozali, 2014) 

Alasan peneliti menggunakan PLS adalah sebagai berikut: 

1. PLS-SEM dapat menangani tindakan baik reflektif dan formatif model 

spesifikasi luar, sehingga fleksibilitas yang lebih besar (F.Hair, M.hult, 

M.ringle, & Sarstedt, 2014) 

2.  PLS-SEM sering digunakan untuk data yang memiliki distribusi non-normal 

(F.Hair et al., 2014) 

3. PLS-SEM memiliki tuntutan minimum mengenai ukuran sampel (F.Hair et 

al.,2014) 

Penggunaan PLS, proses literasinya terdiri dari tiga tahap, tahap iterasi 

pertama untuk menghasilkan weight estimate yang digunakan untuk menciptakan 

skor variabel laten, tahap iterasi kedua menggambarkan estimasi jalur (path
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estimate) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan blok 

indikatornya (loading), sehingga menghasilkan estimasi inner model dan outer 

model, dan tahap iterasi ketiga adalah berkaitan dengan means dan lokasi parameter 

(nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten sehingga menghasilkan 

estimasi means dan lokasi (konstanta) (Ghozali, 2014)  

3.6.2 Outer Model 

Penilaian outer model melibatkan pengujian reliabilitas indikator individual, 

reliabilitas untuk setiap komposit pengukuran gabungan (yaitu reliabilitas konsistensi 

internal), serta validitas konvergen dan diskriminan langkah-langkah. Mengevaluasi 

seberapa baik konstruksi diukur oleh variabel indikator mereka, secara individu atau 

bersama, periset perlu membedakan antara perspektif pengukuran reflektif dan 

formatif. (Diamantopoulos et al. 2008). 

Outer model reflektif melibatkan penentuan keandalan indikator internal 

consistency reliability (composite reliability), convergent validity (average variance 

extracted, AVE), and discriminant validity (Fornell-Larcker criterion, cross-

loadings) (Hair, Ringle, & Sarstedt, 2011) Convergent validity dari model pengukuran 

dengan indikator refleksif dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component 

score dengan construct score yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksif individual 

dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0.70 dengan konstruk yang ingin diukur. 

Chin (1998) mengatakan demi kepentingan penelitian, pada tahap awal dari 
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pengembangan skala pengukuran nilai loading 0.5 sampai 0.6 dianggap cukup 

(Ghozali, 2014). 

Discriminant validity indikator reflektif dilihat pada cross-loading indkator 

dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar 

daripada ukuran konstruk lainnya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa konstruk 

laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik daripada ukuran pada blok 

lainnya. Metode lain untuk menilai discriminant validity adalah membandingkan 

nilai square root of average variance extracted (AVE) setiap konstruk lebih besar 

daripada korelasi antara konstruk dan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan 

memiliki nilai discriminant validity yang baik (Fornell dan Larcker, 1981 dalam 

Ghozali, 2014).  
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Sumber: Hasil Pengolahan data SmartPLS 3 (2017) 

 

3.6.3 Inner Model 

Kriteria utama untuk penilaian model dalam adalah koefisien determinasi 

(R²), yang mewakili jumlah varians yang dijelaskan dari setiap endogen laten (Hair, 

Sarstedt, Ringle, & Mena, 2012). Variabel, Q ² dapat menilai relevansi prediktif 

konstruk individu untuk model tersebut dengan menghilangkan hubungan model 

kunci yang dipilih dan perubahan komputasi dalam perkiraan kriteria (q²). (Henseler, 

Ringle, & Sinkovics, 2009). 

 Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model 

mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan nilai Q-square kurang dari 0 (nol) 

menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance (Ghozali, 2014). 

Gambar 3.1 Outer Model Gambar 3.1 Outer Model 
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Sumber: Hasil pengolahan dengan SmartPLS 3 (2017)

Gambar 3.2 Inner Model 

Gambar 3.2 Inner Model 
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Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Model Partial Least Square 

Kriteria Penjelasan 

Inner model 

 

R² untuk variabel laten 

endogen 

Hasil  R² sebesar 0,67 , 0,33 , dan 0,19 untuk variable laten 

endogen dalam model structural mengindikasikan bahwa 

model “baik”, “moderat” dan “lemah” 

 
 

Path coefficient 

Nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam model 

structural harus signifikan. Nilai signifikansi ini dapat 

diperoleh dengan prosedur bootstrapping. 

Outer model 

 
 

Convergent Validity 

 Namun  demikian untuk penelitian tahap awaldari 

pengembagan skala pengukuran nilai loading 0.5 sampai 

0.6 dianggap cukup 

Average Variance Extracted 
 

(AVE) 

Nilai AVE harus diatas 0.5 

 
 

Composite Reliability 

Composite reliability mengukur internal consistency dan 

nilainya harus di atas 0.70 

Cronbach Alpha Nilai Cronbach Alpha harus diatas 0.70 

t-statistik Diatas 1.96 atau 1,65 

Sumber: Chin(1998) dalam Ghozali (2014) 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum 

Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) 

dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Kebijakan 

pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak 

dalam bisnis penyediaan listrik, sejak tahun 1994 status PLN beralih dari 

Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan sebagai PKUK 

dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang 

(www.pln.co.id)  

4.1.1 Visi Misi Perusahaan 

4.1.1.1 Visi Perusahaan 

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang,unggul 

dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. 

4.1.1.2 Misi Perusahaan 

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada 

kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 

2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 
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3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 

4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada 

hasil Pre-test sejumlah 30 responden untuk melihat Kaiser meyer-olkin measure of 

sampling adequacy, bartlett’s test of specerecity, anti-image matrices, total 

variance explained dan factor loading of component matrix. Software yang 

digunakan adalah SPSS 23.  

Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas Data Pre-test 

Variable Laten Indikator KMO SIG MSA  

Factor 

Loading Kriteria 

Nilai yang diisyaratkan >0.5 >0.05 >0.05 ≥0.5 

Ketidakstabilan 

Kerja 

KK1 

0.778 0.000 

0.775 0.954 Valid 

KK2 0.872 0.921 Valid 

KK3 0.775 0.941 Valid 

KK4 0.763 0.626 Valid 

KK5 0.817 0.789 Valid 

KK6 0.198 0.079 

Tidak 

valid 

Stres Kerja 

SK1 

0.789 0.000 

0.805 0.832 Valid 

SK2 0.863 0.609 Valid 

SK3 0.752 0.818 Valid 

SK4 0.770 0.769 Valid 

SK5 0.794 0.848 Valid 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test ( Lanjutan) 

Keterlibatan 

Kerja 

KTK1 

0.861 0.000 

0.898 0.827 Valid 

KTK2 0.916 0.875 Valid 

KTK3 0.927 0.784 Valid 

KTK4 0.855 0.886 Valid 

KTK5 0.874 0.876 Valid 

KTK6 0.814 0.957 Valid 

KTK7 0.898 0.587 Valid 

KTK8 0.255 0.006 

Tidak 

valid 

Kinerja 

KNJ1 

0.779 0.000 

0.736 0.808 Valid 

KNJ2 0.650 0.762 Valid 

KNJ3 0.885 0.813 Valid 

KNJ4 0.789 0.900 Valid 

KNJ5 0.748 0.763 Valid 

KNJ6 0.914 0.796 Valid 

Sumber: SPSS 23, Ms.excel 2017 

Pada tabel 4.1 menunjukan adanya indikator atau pernyataan yang tidak 

valid yaitu variabel Ketidakstabilan Kerja 6 dan Keterlibatan Kerja 8 dikarenakan 

tidak memenuhi kriteria, maka uji validitas pre-test ini di dilakukan pemotongan 

beberapa indikator. Tabel 4.2 adalah hasil uji validitas pre-test yang indikatornya 

sudah di potong. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Pre-Test (Pemotongan) 

Variable Laten Indikator KMO SIG MSA  

Factor 

Loading Kriteria 

Nilai yang diisyaratkan >0.5 >0.05 >0.05 ≥0.5 

Ketidakstabilan 

Kerja 

KK1 

0.828 0.000 

0.765 0.953 Valid 

KK2 0.864 0.921 Valid 

KK3 0.832 0.938 Valid 

KK4 0.763 0.627 Valid 

KK5 0.931 0.795 Valid 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Pre-Test (Pemotongan) Lanjutan 

Stres Kerja 

SK1 

0.789 0.000 

0.805 0.832 Valid 

SK2 0.863 0.609 Valid 

SK3 0.752 0.818 Valid 

SK4 0.770 0.769 Valid 

SK5 0.794 0.848 Valid 

Keterlibatan Kerja 

KTK1 

0.889 0.000 

0.895 0.827 Valid 

KTK2 0.912 0.875 Valid 

KTK3 0.933 0.784 Valid 

KTK4 0.902 0.886 Valid 

KTK5 0.891 0.876 Valid 

KTK6 0.823 0.957 Valid 

KTK7 0.916 0.588 Valid 

Kinerja 

KNJ1 

0.779 0.000 

0.736 0.808 Valid 

KNJ2 0.650 0.762 Valid 

KNJ3 0.885 0.813 Valid 

KNJ4 0.789 0.900 Valid 

KNJ5 0.748 0.763 Valid 

KNJ6 0.914 0.796 Valid 

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS 23 

Pada tabel 4.2 menunjukan semua indikator sesuai dengan standar alat ukur 

dan dapat di simpulkan terbukti valid. Semua indikator hasil uji validitas pre-test 

dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 

4.2.1 Uji Reabilitas (Pre-test) 

Uji Reabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pernyataan-pernyataan dalam setiap kuesioner terhadap variabelnya. 

Dengan melihat batas nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0.60 maka, indikator tersebut 

dapat di nyatakan konsisten dan reliable terhadap variabelnya. Berikut tabel 4.3 
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yang menunjukan hasil uji reliabilitas pre-test : 

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Pre-Test 

Variabel 

Croanbach's Alpha 

(≥0.60)  Kriteria 

Ketidaksatabilan Kerja 0.908 Reliable 

Stres Kerja 0.819 Reliable 

Keterlibatan kerja 0.915 Reliable 

Kinerja 0.883 Reliable 

            Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.3 diatas menunjukan bahwa semua variabel 

penelitian yaitu ketidakstabilan kerja, stres kerja, keterlibatan kerja dan kinerja 

memiliki cronbach’s alpha ≥ 0.60. Hasil menyatakan jika item indikator 

pernyataan dalam kuesioner yang ditanyakan pada responden yang sama dan 

berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten.  
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4.3 Profil Responden 

4.3.1 Jenis Kelamin Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis (Ms.Excel 2013) 

 

Berdasarkan gambar 4.1 dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin 

laki – laki berjumlah 24 orang atau sebesar 33% dari total responden yang 

berjumlah 72 orang, responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 48 

orang atau sebesar 67%.  Data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden yang bekerja merupakan perempuan. 

 

 

 

 

Laki laki 

33% 

Perempuan 

67% 

Jenis Kelamin Responden 

Laki laki

Perempuan

Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden 
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4.3.2 Usia  

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis (Ms.Excel 2013) 

 

 

Berdasarkan gambar 4.2 dilihat bahwa responden yang berusia 25 – 34 

tahun berjumlah 3 orang atau sebesar 4%  dari total responden yang berjumlah 72 

orang, responden yang berusia 35 – 44 tahun berjumlah 44 orang atau sebesar 

61%, sedangkan yang berusia ≥45 tahun berjumlah 25 orang atau sebesar 35%. 

 

 

 

 

 

 

 

25-34 Tahun 

4% 

35-44 Tahun 

61% 

≥45 Tahun 

35% 

Usia Responden 

25-34 Tahun

35-44 Tahun

≥45 Tahun 

Gambar 4.2 Usia Responden 
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4.3.3 Pendidikan  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis (Ms.Excel 2013) 

 

 

Berdasarkan gambar 4.3 diketahui bahwa responden yang berpendidikan 

SMA berjumlah 15 orang atau sebesar 21% dari total jumlah  responden 72 orang, 

responden yang berpendidikan diploma berjumlah 13 orang atau sebesar 18%, 

responden yang berpendidikan sarjana berjumlah 42 orang atau sebesar 58%, 

responden yang berpendidikan pascasarjana berjumlah 2 orang atau sebesar 3%. 

Data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang berpendidikan 

sarjana lebih banyak dibandingkan dengan yang lain.  

 

SMA 

21% 

Diploma 

18% 

Sarjana 

58% 

Pascasarjana 

3% 

Pendidikan Responden 

SMA

Diploma

Sarjana

Pascasarjana

Gambar 4.3 Pendidikan Reponden 
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4.3.4 Lama bekerja 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis (Ms.Excel 2013) 

 

 

Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang sudah 

bekerja 1 – 10 tahun berjumlah  36 orang atau sebesar 50% dari total responden 

yang berjumlah 72 orang. Responden yang telah bekerja 11 – 20 tahun berjumlah  

6 orang atau sebesar 9%. Responden yang telah bekerja ≥20 tahun berjumlah  30 

orang atau sebesar 42%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden yang paling banyak lama bekerja adalah 1-10 tahun. 

 

 

 

1-10 Tahun 

50% 

11-20 Tahun 

8% 

≥20 Tahun 

42% 

Lama Bekerja Responden 

1-10 Tahun

11-20 Tahun

≥20 Tahun 

Gambar 4.4 Lama Bekerja Resonden 
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4.3.5 Status perkawinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis (Ms.Excel 2013) 

 

 

Berdasarkan  gambar 4.5,  responden yang berstatus belum kawin berjumlah 

18 orang atau sebesar 25% dari total responden yang berjumlah 72 orang. 

Responden yang berstatus kawin berjumlah 54 orang atau sebesar 75%. Diketahui 

dari data tersebut dapat disimpulkan mayoritas pegawai PT. PLN (persero) 

Distribusi Jakarta Raya divisi niaga dan divisi keuangan berstatus kawin. 

4.4 Mengevaluasi Model Pengkuran atau Outer Model 

4.4.1 Validitas Konstruk (Construct Validity) 

Validitas konstruk dari measurement model dengan indikator reflektif dapat 

diukur dengan skor loading dan menggunakan parameter Average Variance 

Extracted (AVE), (Ghozali, 2014). Suatu konstruk dinyatakan variabel jika nilai 

Belum 

Kawin 

25% 

Kawin 

75% 

Status perkawinan 

Belum Kawin

Kawin

Gambar 4.5 Status Perkawinan 
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skor loading > 0.5, AVE > 0.5. Hasil output korelasi antar indikator dengan 

konstruknya dapat dilihat pada tabel 4.4 dan tabel 4.5 dibawah ini:  

Tabel 4.4 Validitas Konstruk 

Variabel Indikator Outer Loading Kriteria 

Ketidakstabilan Kerja 

KK1 0.881 Valid 

KK2 0.868 Valid 

KK3 0.896 Valid 

KK4 0.713 Valid 

KK5 0.784 Valid 

Stres Kerja 

SK1 0.863 Valid 

SK2 0.796 Valid 

SK3 0.812 Valid 

SK4 0.732 Valid 

SK5 0.828 Valid 

Keterlibatan Kerja 

KTK1 0.940 Valid 

KTK2 0.881 Valid 

KTK3 0.904 Valid 

KTK4 0.911 Valid 

KTK5 0.936 Valid 

KTK6 0.898 Valid 

KTK7 0.902 Valid 

Kinerja 

KNJ1 0.823 Valid 

KNJ2 0.842 Valid 

KNJ3 0.871 Valid 

KNJ4 0.859 Valid 

KNJ5 0.844 Valid 

KNJ6 0.769 Valid 

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 

4.4.2 Convergent Validity 

Menilai convergent validity suatu konstruk dapat dilakukan dengan melihat 

skor average extracted (AVE), masing-masing harus bernilai di atas 0.5 (Ghozali, 
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2014). Tampak pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa semua AVE memiliki nilai 

diatas 0.5. dengan demikian, dapat disimpulkan konstruk mempunyai convergent 

validity baik. 

Tabel 4.5 Average Variance Extracted 

Variabel Outer Loadings Kriteria 

Keterlibatan Kerja 
0.829 

Valid 

Ketidakstabilan Kerja 
0.691 

Valid 

Kinerja 
0.698 

Valid 

Stres Kerja 
0.652 

Valid 

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 

       Pada pengujian outer model dapat dilihat bahwa loading factor > 0.5, AVE > 

0.5 sehingga semua item pernyataan telah valid. Gambar berikut menunjukan hasil 

output outer model yang dieksekusi dengan menggunakan PLS Alghorithm. 
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Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 

4.4.3 Discriminant Validity 

 Discriminant validity dari model pengukuran (outer model) dengan 

indikator refleksi dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. 

Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar dari pada ukuran 

konstruk lainnya, maka hal itu menunjukan bahwa konstruk laten memprediksi 

ukuran pada blok mereka lebih baik dari pada ukuran blok lainnya. Cross loading 

untuk seluruh konstruk disajikan pada tabel 4.6 di bawah ini: 

Gambar 4.6 Hasil Output Outer Model 
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Tabel 4.6 Cross Loading 

Indikator 

Keterlibatan 

Kerja 

Ketidakstabilan 

Kerja 
Kinerja Stres Kerja 

KK1 -0.142 0.881 -0.053 0.590 

KK2 -0.093 0.868 0.045 0.616 

KK3 0.094 0.896 0.109 0.534 

KK4 0.144 0.713 0.262 0.447 

KK5 0.125 0.784 0.251 0.52 

KNJ1 0.328 0.100 0.823 -0.044 

KNJ2 0.458 0.261 0.842 -0.028 

KNJ3 0.597 0.071 0.871 -0.110 

KNJ4 0.554 0.043 0.859 -0.115 

KNJ5 0.466 0.120 0.844 0.107 

KNJ6 0.538 0.130 0.769 0.029 

KTK1 0.940 -0.012 0.531 -0.177 

KTK2 0.881 0.035 0.478 -0.092 

KTK3 0.904 -0.057 0.530 -0.188 

KTK4 0.911 0.124 0.581 -0.044 

KTK5 0.936 0.012 0.562 -0.105 

KTK6 0.898 -0.004 0.526 -0.131 

KTK7 0.902 0.052 0.613 -0.153 

SK1 -0.166 0.606 0.026 0.863 

SK2 -0.085 0.503 0.087 0.796 

SK3 -0.278 0.464 0.009 0.812 

SK4 0.002 0.516 -0.092 0.732 

SK5 -0.031 0.542 -0.135 0.828 

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 

     Nilai cross loading pada tabel 4.6 menunjukan adanya discriminant validity 

yang lebih baik karena nilai korelasi terhadap konstruknya lebih tinggi 

dibandingkan nilai korelasi indikator dengan konstruk lainnya. Contoh pada 

variabel Ketidakstabilan Kerja dengan semua indikatornya yaitu KK1 sampai KK5 
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memiliki nilai cross loading yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan konstruk 

lainya yaitu Keterlibatan kerja, Kinerja dan Stres kerja. Berdasarkan tabel diatas 

juga menunjukan bahwa korelasi konstruk Keterlibatan Kerja, Kinerja dan Stres 

Kerja dengan indikatornya lebih tinggi dibandingkan korelasi indikator dengan 

konstruk lainnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 

konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan 

dengan indikator blok lain. 

4.4.4 Reliabilitas Konstruk (Reliability Construct) 

 Reliabilitas konstruk dari measurement model dengan indikator refleksif 

dapat diukur dengan melihat nilai composite reliability dari blok indikator yang 

mengukur konstruk. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai composite 

reliability diatas 0.70 (Ghozali, 2014). Berikut adalah nilai composite reliability 

disajikan pada tabel 4.7 di bawah ini. 

Tabel 4.7 Composite Reliability 

Construct Composite Reliability Kriteria 

Keterlibatan Kerja 0.971 Reliable 

Ketidakstabilan Kerja 0.918 Reliable 

Kinerja 0.933 Reliable 

Stres Kerja 0.903 Reliable 

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 
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 Tabel 4.7 menunjukan bahwa nilai composite reliability untuk semua 

konstruk adalah diatas 0.7 yang menunjukan bahwa semua konstruk pada model 

yang diestimasi memenuhi kriteria reliabel. Uji reliabilitas juga bisa diperkuat 

dengan Cronbach’s Alpha di mana output smartPLS 3.0 memberikan hasil sebagai 

berikut:  

Tabel 4.8 Cronbach’s Alpha 

Construct Cronbach's Alpha Kriteria 

Keterlibatan Kerja 
0.966 Reliable 

Ketidakstabilan Kerja 
0.886 Reliable 

Kinerja 
0.914 Reliable 

Stres Kerja 
0.866 Reliable 

Sumber: Pengolhan data dengan SmartPLS 3.0 

 Nilai yang disarankan adalah diatas 0.7 dan pada tabel 4.8 di atas 

menunjukan bahwa Cronbach’s Alpha untuk semua konstruk berada di atas 0.7 

menunjukan bahwa semua konstruk pada model yang diestimasi memenuhi 

kriteria reliable.  

4.5 Evaluasi Model Struktural atau Inner model 

  Pengujian inner model atau model structural dilakukan untuk melihat 

hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model 
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penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk 

konstruk dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur 

struktural. Menilai model struktural dengan PLS dimulai dengan melihat R-

square untuk setiap variabel laten dependen. Tabel 4.9 merupakan hasil 

estimasi R-square dengan menggunakan smartPLS 3.0: 

Tabel 4.9 R-square 

Konstruk R-square Kriteria 

Keterlibatan Kerja 0.044 Moderat 

Kinerja 0.381 Moderat 

Stres Kerja 0.429 Moderat 

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 

 Tabel 4.9 menunjukan bahwa nilai R-square variabel Ketidakstabilan 

Kerja mampu menjelaskan Keterlibatan Kerja sebesar 0.044 atau 4.4% 

sedangkan 95.6% dijelaskan oleh variabel lain. Ketidakstabilan kerja mampu 

menjelaskan kinerja sebesar 0.381 atau 38.1%, sedangkan  61.9% dijelaskan 

oleh variabel lain. Ketidakstabilan kerja mampu menjelaskan stres kerja 

sebesar 0.429 atau 42.9% sedangkan 57.1% dijelaskan oleh variabel lain. 

4.6 Penguji Hipotesis 

            Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang 

sangat berguna mengenai hubungan antara variabel- variabel penelitian. 

Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat 
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pada output path coefficients pada tabel 4.10 berikut ini:  

Tabel 4.10 Path Coefficienst 

  

Original  

Sample (O) 
T Statistics  

(│O/STERR│) 

P-Values  

(≤0,05) 
Kesimpulan 

Ketidakstabilan Kerja → 

Kinerja 0.158 1.145 0.253 

Tidak 

didukung 

oleh data 

Ketidakstabilan Kerja → 

Keterlibatan Kerja 0.205 1.214 0.225 

Tidak 

didukung 

oleh data 

Ketidakstabilan Kerja → 

Stres Kerja 0.655 6.375 0.000 

Didukung 

oleh data 

Stres Kerja → 

Keterlibatan Kerja -0.274 1.589 0.113 

Tidak 

didukung 

oleh data 

Keterlibatan kerja  → 

Kinerja 0.592 9.039 0.000 

Didukung 

oleh data 

Stres Kerja → Kinerja -0.046 0.348 0.728 

Tidak 

didukung 

oleh data 

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 

4.6.1 Pengaruh Ketidaksatbilan Kerja terhadap Kinerja 

Berdasarkan tabel 4.10, menunjukan bahwa nilai P-Value sebesar 0.253 

dimana tidak sesuai kriteria  (<0.05) dengan T-statistik 1.145. Nilai original 

sample estimate sebesar 0.158 yang menunjukan bahwa pengaruh ketidakstabilan 

kerja terhadap kinerja adalah negatif. Kesimpulanya bahwa hipotesis Ho1 dalam 

penelitian ini diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara ketidakstabilan 
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kerja terhadap kinerja. 

Ketidakstabilan pekerjaan berisi dua konstruksi, yaitu tingkat keparahan 

ancaman dan ketidakberdayaan. Ketidakstabilan kerja dapat dikatakan sama 

dengan ketidakamanan kerja, yang menunjukan tingkat keparahan ancaman 

tidakberdaya untuk menolak dimana tingkat keparahan ancaman terdiri dari 

ancaman bagi pekerjaan dan ancaman terhadap pekerjaan. (Ouyang, 2009). Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhian Nugraha 

(2010), menyatakan ketidakamanan kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja 

karyawan, hal ini menyatakan semakin tinggi ketidakamanan kerja pada 

karyawan makan semakin rendah kinerja karyawan dan sebaliknya semakin 

rendah ketidakamanan kerja maka semakin tinggi kinerja karyawan.  

4.6.2 Pengaruh Ketidakstabilan Kerja terhadap Keterlibatan Kerja 

        Tabel 4.10 menunjukan bahwa nilai P-Value sebesar 0.225 dimana tidak sesuai 

kriteria (<0.05) dengan T-statistik dibawah 1.96 yaitu sebesar 1.214. Nilai 

original sample estimate sebesar 0.225 yang menunjukan bahwa pengaruh 

ketidakstabilan kerja terhadap keterlibatan kerja adalah negatif. Kesimpulanya  

bahwa hipotesis Ho2 dalam penelitian ini diterima, yang berarti tidak terdapat 

pengaruh antara ketidakstabilan kerja terhadap keterlibatan kerja. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan Johnson et al. (1984) menemukan bahwa 

kinerja pekerjaan di antara individu dipengaruhi oleh perasaan ketidakamanan 

kerja karena perubahan organisasi secara signifikan lebih rendah daripada 
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individu yang menunjukkan kecenderungan kurang terhadap perasaan tersebut. 

Ketidakamanan pekerjaan juga terkait dengan pekerjaan dan sikap organisasi 

bahwa ketidakstabilan pekerjaan akan berhubungan negatif dengan kinerja 

pekerjaan dan keterlibatan pekerjaan. 

4.6.3 Pengaruh Ketidakstabilan Kerja terhadap Stres Kerja 

        Tabel 4.10 menunjukan bahwa nilai P-Values sebesar 0.000 sesuai dengan 

kriteria (<0.05) dengan T-statistik berada diatas 1.96 yaitu sebesar 6.375. Nilai 

original sample estimate adalah positif  yaitu sebesar 0.655 yang menunjukan 

bahwa pengaruh ketidakstabilan kerja terhadap stres kerja adalah positif 

signifikan. Kesimpulanya  bahwa Ho3 ditolak yang berarti terdapat pengaruh 

antara ketidakstabilan kerja terhadap stres kerja memiliki pengaruh positif 

signifikan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian De Witte (2005) mengatakan 

dari kerangka kerja stres bahwa stres seperti tuntutan ditempatkan pada karyawan 

dan karyawan tingkat ketegangan yang dialami karyawan dapat menyebabkan 

perasaan tidak aman terhadap pekerjaan. 

4.6.4 Pengaruh Stres Kerja terhadap Keterlibatan Kerja 

Tabel 4.10 menunjukan bahwa nilai P-Value sebesar 0.113 dimana tidak 

sesuai dengan kriteria (<0.05) dengan T-statistik dibawah 1.96 yaitu sebesar 1.589. 

Nilai original sample estimate sebesar -0.274 yang menunjukan bahwa pengaruh 

stres kerja terhadap keterlibatan kerja adalah negatif. Kesimpulannya  bahwa 
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hipotesis Ho4 dalam penelitian ini diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh 

antara stres kerja terhadap keterlibatan kerja. 

     Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Frone, 

Russell, & Cooper,1995) Karyawan lebih rentan terhadap stres kerja akan 

memiliki tingkat keterlibatan kerja yang rendah. 

4.6.5 Pengaruh Keterlibatan Kerja terhadap Kinerja 

 Tabel 4.10 menunjukan bahwa nilai P-Values sebesar 0.000 sesuai dengan 

kriteria (< 0.05) dengan T-statistik berada diatas 1.96 yaitu sebesar 9.039. Nilai 

original sample estimate adalah positif yaitu sebesar 0.592 yang menunjukan 

bahwa pengaruh keterlibatan kerja terhadap kinerja adalah positif signifikan. 

Kesimpulannya  bahwa Ho5 ditolak yang berarti terdapat pengaruh antara 

keterlibatan kerja terhadap kinerja memiliki pengaruh positif signifikan. 

       Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Muarif, 

Tewal, & Sendow, 2015), keterlibatan kerja memiliki pengaruh secara signifikan 

dan positif terhadap kinerja karyawan semakin baik keterlibatan kerja, maka 

kinerja karyawan yang dimiliki karyawan juga akan meningkat. 

4.6.6 Pengaruh Stres kerja terhadap Kinerja 

Berdasarkan tabel 4.10, menunjukan bahwa nilai P-Value sebesar 0.728 

dimana tidak sesuai dengan kriteria (<0.05) dengan T-statistik 0.348. Nilai 

original sample estimate sebesar -0.046 yang menunjukan bahwa pengaruh stres 

kerja terhadap kinerja adalah negatif. Kesimpulannya  bahwa hipotesis Ho6 dalam 
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penelitian ini diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara stres  kerja 

terhadap kinerja. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Utomo et al., 

(2017) yang menemukan bahwa stres berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan, artinya bahwa jika stres kerja karyawan menurun maka dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. Stres merupakan suatu keadaan atau kondisi 

ketegangan yang mempengaruhi emosi proses berpikir dan kondisi seseorang. 

4.7 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial untuk pihak  

yang dijadikan objek penelitian PT. PLN(Persero) Distribusi Jakarta Raya sebagai 

berikut: 

1. Varibel pertama yang dibahas dalam penelitian ini yaitu keterlibatan kerja 

yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah KTK5 dengan nilai rata-rata 4.08 

yang memiliki pernyataan “Sebagian besar minat saya terpusat pada pekerjaan 

saya”. Hal ini dapat diberikan saran kepada PT. PLN(Persero) Distribusi 

Jakarta Raya bahwa untuk meningkatkan minat karyawan terhadap 

pekerjaanya manajer harus meningkatkan pemberian motivasi terhadap 

karyawanya, dapat berupa penghargaan terhadap hasil kerja, pengakuan dari 

manajer, inspirasi dan kompensasi yang cukup sehingga karyawan akan 

menjadikan pekerjaan sebagai prioritas mereka dan akan meningkatkan minat 

karyawan terhadap pekerjaanya. Nilai rata-rata tertinggi adalah KTK1 dengan 
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nilai rata-rata 4.29 yang memiliki pernyataan “Saya suka dilibatkan dalam 

pekerjaan saya pada beberapa kesempatan”. Hal ini menunjukan ada respon 

positif dari karyawan untuk berkontibusi banyak pada perusahaan melalui 

komitmen dalam dirinya untuk membuat pekerjaan menjadi bagian yang 

terpenting dalam dirinya dan memusatkan sebagian besar perhatian mereka 

pada pekerjaan mereka. 

2. Nilai path coefficient sebesar 0.655 merupakan nilai path coefficient yang 

terbesar dari nilai path coefficient pada jalur yang lain. Variabel kedua dalam 

penelitian ini adalah ketidakstabilan kerja dengan nilai rata-rata terendah 

adalah indikator KK4 dengan nilai rata-rata responden 3.01 yang memiliki 

pernyataan “Saya pikir saya akan dipecat dalam waktu dekat”. Hal ini dapat 

diberikan saran terhadap PT.PLN(Persero) Distibusi Jakarta Raya, bahwa 

dilihat dari karakteristik perusahaan merupakan perusahaan BUMN dimana 

pemecatan tidak dilakukan dengan mudah dan harus memiliki prosedur yang 

jelas. Berdasarkan profil responden karyawan yang bekerja lebih dari 10 

tahun dan diatas 20 tahun memiliki angka terbanyak hal ini dapat dilihat 

bahwa loyalitas karyawan terhadap perusahaan sangat tinggi. Nilai rata-rata 

tertinggi adalah KKI dengan nilai rata-rata 3.43 yang memiliki pernyataan 

“Saya takut saya akan dipecat”. Hal ini menunjukan adanya keresahan  dan 

ketakutan akan dipecat yang dirasakan oleh karyawan pada divisi niaga dan 

keuangan, dikarenakan terkadang karyawan mengalami tidak stabil dalam 

bekerja seperti contoh, karyawan divisi niaga dan divisi keuangan 
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mendapatkan tekanan pekerjaan dari atasan, tugas yang menumpuk dan 

deadline atau mendapatkan tekanan berupa keluhan yang di dapat dari 

masyarakat yang tidak dapat ditangani dengan waktu yang bersamaan. Hal ini 

dapat diberikan saran terhadap PT.PLN(Persero) Distribusi Jakarta Raya 

harus selalu mempertahankan untuk memberikan motivasi, apresiasi dan 

kompensasi demi kesejahteraan karyawan sehingga karyawan merasa 

mendapatkan dukungan atas keberhargaan dirinya dalam perusahaan. 

3. Varibel ketiga yang dibahas dalam penelitian ini yaitu stres kerja yang 

memilki nilai rata-rata terendah 2.91 adalah indikator SK1 yang memiliki 

pernyataan “Saya sering merasakan ketegangan saat bekerja”. Hal ini dapat 

diberikan saran terhadap PT.PLN(Persero) Distribusi Jakarta Raya harus 

mempertahankan lingkungan yang nyaman seperti ruang yang tertata rapih, 

bersih dan tetap menjaga hubungan yang baik antara sesama rekan kerja 

sehingga tidak adanya rasa tegang dalam melakukan pekerjaan. Nilai rata-rata 

tertinggi adalah SK4 dengan nilai rata-rata 3.26 yang memiliki pernyataan 

“Saya merasa sangat lelah saat pulang dari kantor”. Hal ini dilihat dari profil 

responden dengan usia diatas 45 tahun retan akan mengalami kelelahan fisik 

sepulang bekerja, dapat diberikan saran terhadap perusahaan memberikan 

fasilitas tempat beristirahat sejenak untuk karyawan dan memberikan fasilitas 

bus penjemput pengantar untuk para karyawan sehingga mengurangi rasa 

lelah yang dirasakan karyawan setiba dirumah. 
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4. Variabel terakhir yang dibahas dalam penelitian ini yaitu kinerja yang 

memiliki nilai rata-rata terendah adalah KNJ3 dengan nilai rata-rata 3.63 

yang memiliki pernyataan “Saya sangat senang dengan kinerja saya dalam 

pekerjaan saya saat ini”. Hal ini menunjukan peryataan dengan nilai teredah 

yang diberikan oleh responden bahwa karyawan merasa kurang bangga dan 

merasa kurang puas dengan kinerja mereka sendiri. Hal ini dapat diberikan 

saran terhadap perusahaan harus banyak memberikan motivasi kepada 

karyawan dan memberikan apresiasi atau penghargaan agar karyawan merasa 

puas terhadap pekerjaanya dan memiliki semangat untuk meningkatkan 

kinerja mereka. Diketahui nilai rata-rata tertinggi adalah KNJ5 dengan nilai 

rata-rata 4.05 yang memiliki pernyataan “Saya berkontribusi banyak pada 

organisasi saya saat ini dalam hal kinerja pekerjaan”. Hal ini dilihat dari 

profil responden yang bekerja lebih dari 20 tahun menunjukan bahwa 

karyawan PLN pada divisi niaga dan divisi keuangan selalu bertanggung 

jawab atas pekerjaan nya dan berkomitmen terhadap perusahaan juga 

berkontribusi tinggi pada organisasinya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

      Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Ketidakstabilan 

Kerja dan Stres Kerja dan implikasinya terhadap Kinerja karyawan 

PT.PLN(Persero) Distribusi Jakarta Raya pada  divisi niaga dan divisi 

keuangan. Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan smartPLS 

menunjukan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai original sample estimate sebesar 

0.158 yang berarti ketidakstabilan kerja berpengaruh negatif terhadap 

kinerja. 

2. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai original sample estimate sebesar 

0.205 yang berarti ketidakstabilan kerja berpengaruh negatif terhadap 

keterlibatan kerja. 

3. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai original sample estimate sebesar 

0.655 yang berarti ketidakstabilan kerja berpengaruh positif signifikan 

terhadap stres kerja. 

4. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai original sample estimate sebesar -

0.274 yang berarti stres kerja berpengaruh negatif terhadap keterlibatan 

kerja. 
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5. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nilai original sample estimate 

sebesar 0.592 yang berarti keterlibatan kerja berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja. 

6. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nilai original sample estimate 

sebesar -0.046 yang berarti stres berpengaruh negatif terhadap kinerja. 

5.2 Saran 

      Hasil penelitian ini memiliki beberapa saran yang peneliti berikan adalah 

sebagai berikut: 

1. PT. PLN(Persero) Distribusi Jakarta Raya bahwa untuk meningkatkan 

minat karyawan terhadap pekerjaanya manajer harus meningkatkan 

pemberian motivasi terhadap karyawanya, dapat berupa penghargaan 

terhadap hasil kerja, pengakuan dari manajer, inspirasi dan kompensasi 

yang cukup sehingga karyawan akan menjadikan pekerjaan sebagai 

prioritas mereka dan akan meningkatkan minat karyawan terhadap 

pekerjaan nya. 

2. PT.PLN(Persero) Distribusi Jakarta Raya harus selalu mempertahankan 

untuk memberikan motivasi, apresiasi dan kompensasi demi kesejahteraan 

karyawan sehingga karyawan merasa mendapatkan dukungan atas 

keberhargaan dirinya dalam perusahaan. 

3. PT.PLN(Persero) Distribusi Jakarta Raya harus mempertahankan  

lingkungan yang nyaman seperti ruang yang tertata rapih, bersih dan tetap 
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menjaga hubungan yang baik antara sesama rekan kerja sehingga tidak 

adanya rasa tegang dalam melakukan pekerjaan. Perusahaan juga harus 

memberikan fasilitas tempat beristirahat sejenak untuk karyawan dan 

memberikan fasilitas bus penjemput pengantar untuk para karyawan 

sehingga mengurangi rasa lelah yang dirasakan karyawan setiba dirumah. 

4. PT. PLN(Persero) Distrubusi Jakarta Raya harus banyak memberikan 

motivasi kepada karyawan dan memberikan apresiasi atau penghargaan 

agar karyawan merasa puas terhadap pekerjaanya dan memiliki semangat 

untuk meningkatkan kinerja mereka. 

Penelitian selanjutnya:  

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian 

dengan objek yang berbeda seperti perusahaan yang bergerak pada divisi 

keluhan pelanggan atau customer service lainnya, serta dengan menambah 

jumlah responden untuk mengetahui fenomena yang sama juga terjadi. 
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LAMPIRAN 

KUESIONER 

Lampiran 1 : Kuesioner 

Responden Yth. 

 Saya Nouviani Aulia Putri mahasiswi Program Studi Manajemen-STIE 

Indonesia Banking School (IBS). Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk 

skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Ketidakstabilan Kerja dan Stres Kerja 

Terhadap Keterlibatan Kerja dan implikasinya terhadap Kinerja Karyawan 

PT PLN (persero) Distribusi Jakarta Raya” Saya mohon kesediaan bapak/ibu 

untuk berpartisipasi dengan menjawab sejumlah pertanyaan yang disajikan dalam 

kuesioner ini. Atas perhatiaan dan partisipasinya saya ucapkan banyak 

terimakasih.  

Berikan tanda (√) pada salah satu jawaban. 

i.  Pertanyaan Filter 

1. Apakah anda telah bekerja di PT PLN Distribusi Jakarta Raya minimal 1 tahun? 

    (   ) Ya   (lanjutkan)               (   ) Tidak (berhenti disini) 

2. Apakah anda karyawan tetap di PT PLN Distribusi Jakarta Raya? 

     (   ) Ya   (lanjutkan)              (   ) Tidak (berhenti disini) 

3. Apakah anda bekerja di divisi niaga/divisi keuangan? 

 (   ) Ya (lanjutkan)                (   ) Tidak (berhenti disini) 

 

ii. Profil Responden 

1. Jenis Kelamin   :  (    )  Laki-Laki (    ) Perempuan 

2. Usia    :  (    )  25 – 34 Tahun 

No. Responden 
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                                      (    )  35 – 44 Tahun 

                                      (    )   ≥ 45 Tahun 

3. Pendidikan Terakhir   :  (    ) Pasca Sarjana 

      :  (    ) Sarjana 

      :  (    ) Diploma        

         (    ) SMA 

4. Lama Bekerja               :  (    )  1 – 10  Tahun 

         (    )  11 – 20  Tahun 

         (    )   ≥ 20 Tahun 

5. Status Perkawinan                   : (    )  Belum kawin 

      (    )   Kawin 

      (    )   Pernah kawin 

Lampiran 1 : Kuesioner (Lanjutan) 

Petunjuk Pengisian Kuesioner  

Berikut terdapat serangkaian pernyataan yang berisi 25 pernyataan. Berikan salah 

satu jawaban yang sesuai dengan perasaan dan pemahaman anda. pilih salah satu 

jawaban yang tersedia dengan memberikan tanda (√). Penilaian yang semakin ke 

kanan menandakan sangat setuju (SS) sedangkan penilaian yang semakin ke kiri 

menandakan sangat tidak setuju (STS). 

No Pernyataan STS     SS 

  1 2 3 4 5 6 

1 Saya takut saya akan dipecat       

2 Saya khawatir akan pekerjaan saya       

3 Saya takut akan kehilangan pekerjaan saya       

4 Saya pikir saya akan dipecat dalam waktu dekat       

5 Saya yakin dapat mempertahankan pekerjaan saya       
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6 Beberapa kemungkinan saya akan menjadi 

pengangguran dalam waktu dekat 

      

 

No Pernyataan STS     SS 

  1 2 3 4 5 6 

1 Saya sering merasakan ketegangan saat bekerja       

2 Sulit bagi saya untuk tidur di malam hari karena 

tekanan beban kerja 

      

3 Saya merasa tugas yang dibebankan terhadap 

saya terlalu berat 

      

4 Saya merasa sangat lelah saat pulang dari kantor       

5 Terkadang saya merasa stres karena pekerjaan       

 

No Pernyataan STS     SS 

  1 2 3 4 5 6 

1 Saya suka dilibatkan dalam pekerjaan saya pada 

beberapa kesempatan 

      

2 Saya menganggap pekerjaan saya sangat penting 

bagi eksistensi saya 

      

3 Sebagian besar tujuan hidup pribadi saya 

berorientasi pada pekerjaan 

      

4 Saya memiliki ikatan yang kuat dengan 

pekerjaan saya saat ini yang akan sangat sulit 

dipisahkan 

      

5 Sebagian besar minat saya terpusat pada 

pekerjaan saya 

      

6 Saya hidup, makan dan bernafas untuk pekerjaan 

saya 

      

7 Saya sangat terlibat secara pribadi dalam 

pekerjaan saya 

      

Pengaruh Ketidakstabilan Kerja..., Nouviani Aulia Putri, Ma.-Ibs, 2018



96 

96  

 

8 Hal terpenting yang terjadi pada saya melibatkan 

pekerjaan saya saat ini 

      

 

 

No Pernyataan STS     SS 

  1 2 3 4 5 6 

1 Kinerja saya dalam pekerjaan saya saat ini 

sangat bagus 

      

2 Saya sangat puas dengan kinerja saya dalam 

pekerjaan saya saat ini 

      

3 Saya sangat senang dengan kinerja saya dalam 

pekerjaan saya saat ini 

      

4 Saya bangga dengan kinerja saya dalam 

pekerjaan saya saat ini 

      

5 Saya berkontribusi banyak pada organisasi saya 

saat ini dalam hal kinerja pekerjaan 

      

6 Saya adalah anggota berkinerja tinggi dari 

organisasi saya saat ini 
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Lampiran 2 : Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Pre-Test 

1.Uji Validitas 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .778 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 124.018 

df 15 

Sig. .000 
   

 

Anti-image Matrices 

 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 

Anti-image Covariance 

KK1 .126 -.062 -.071 -.128 .002 -.021 

KK2 -.062 .201 -.048 .055 -.058 -.031 

KK3 -.071 -.048 .132 .013 -.073 .125 

KK4 -.128 .055 .013 .579 .045 -.064 

KK5 .002 -.058 -.073 .045 .386 -.226 

KK6 -.021 -.031 .125 -.064 -.226 .719 

Anti-image Correlation 

KK1 .775a -.388 -.550 -.475 .008 -.071 

KK2 -.388 .872a -.297 .161 -.210 -.081 

KK3 -.550 -.297 .775a .048 -.325 .407 

KK4 -.475 .161 .048 .763a .095 -.099 

KK5 .008 -.210 -.325 .095 .817a -.428 

KK6 -.071 -.081 .407 -.099 -.428 .198a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Communalities 

 Initial Extraction 
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KK1 1.000 .913 

KK2 1.000 .848 

KK3 1.000 .910 

KK4 1.000 .392 

KK5 1.000 .742 

KK6 1.000 .962 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.665 61.079 61.079 3.665 61.079 61.079 

2 1.103 18.381 79.460 1.103 18.381 79.460 

3 .745 12.421 91.881    

4 .275 4.588 96.469    

5 .132 2.199 98.668    

6 .080 1.332 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 2 

KK1 .954 -.060 

KK2 .921 .010 

KK3 .941 -.154 

KK4 .626 -.005 

KK5 .789 .346 

KK6 -.079 .977 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 

KMO and Bartlett's Test 
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Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .789 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 54.548 

df 10 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 SK1 SK2 SK3 SK4 SK5 

Anti-image Covariance 

SK1 .460 -.003 -.140 -.210 -.075 

SK2 -.003 .766 -.155 -.098 -.015 

SK3 -.140 -.155 .452 .059 -.205 

SK4 -.210 -.098 .059 .532 -.144 

SK5 -.075 -.015 -.205 -.144 .430 

Anti-image Correlation 

SK1 .805a -.004 -.307 -.424 -.169 

SK2 -.004 .863a -.263 -.153 -.026 

SK3 -.307 -.263 .752a .120 -.466 

SK4 -.424 -.153 .120 .770a -.301 

SK5 -.169 -.026 -.466 -.301 .794a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

SK1 1.000 .693 

SK2 1.000 .371 

SK3 1.000 .669 

SK4 1.000 .592 

SK5 1.000 .719 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.044 60.882 60.882 3.044 60.882 60.882 

2 .745 14.894 75.776    

3 .578 11.559 87.335    

4 .370 7.395 94.729    

5 .264 5.271 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

SK1 .832 

SK2 .609 

SK3 .818 

SK4 .769 

SK5 .848 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .861 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 161.548 

df 28 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 KTK1 KTK2 KTK3 KTK4 KTK5 KTK6 KTK7 KTK8 

Anti-image Covariance 

KTK1 .320 -.083 .004 -.036 .040 -.056 .045 .115 

KTK2 -.083 .289 .012 -.021 -.095 -.013 -.081 .033 

KTK3 .004 .012 .433 -.002 .019 -.080 -.060 -.049 

KTK4 -.036 -.021 -.002 .188 .006 -.076 .020 -.144 

KTK5 .040 -.095 .019 .006 .248 -.067 -.064 -.092 

KTK6 -.056 -.013 -.080 -.076 -.067 .099 -.015 .058 

KTK7 .045 -.081 -.060 .020 -.064 -.015 .655 .149 

KTK8 .115 .033 -.049 -.144 -.092 .058 .149 .711 

Anti-image Correlation 

KTK1 .898a -.275 .012 -.147 .141 -.315 .098 .241 

KTK2 -.275 .916a .033 -.090 -.356 -.074 -.187 .073 

KTK3 .012 .033 .927a -.005 .058 -.384 -.112 -.088 

KTK4 -.147 -.090 -.005 .855a .027 -.556 .058 -.395 

KTK5 .141 -.356 .058 .027 .874a -.430 -.159 -.219 

KTK6 -.315 -.074 -.384 -.556 -.430 .814a -.058 .218 

KTK7 .098 -.187 -.112 .058 -.159 -.058 .898a .218 

KTK8 .241 .073 -.088 -.395 -.219 .218 .218 .225a 
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a. Measures of Sampling Adequacy(MSA 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

KTK1 1.000 .702 

KTK2 1.000 .772 

KTK3 1.000 .623 

KTK4 1.000 .847 

KTK5 1.000 .780 

KTK6 1.000 .916 

KTK7 1.000 .517 

KTK8 1.000 .895 
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Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 2 

KTK1 .827 -.134 

KTK2 .875 -.078 

KTK3 .784 .087 

KTK4 .886 .249 

KTK5 .876 .108 

KTK6 .957 .036 

KTK7 .587 -.415 

KTK8 .006 .946 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .779 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 100.312 

df 15 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 KNJ1 KNJ2 KNJ3 KNJ4 KNJ5 KNJ6 

Anti-image Covariance 

KNJ1 .327 -.207 -.077 .042 -.130 .016 

KNJ2 -.207 .297 .040 -.128 .140 -.044 

KNJ3 -.077 .040 .437 -.124 -.044 -.071 

KNJ4 .042 -.128 -.124 .256 -.131 -.085 

KNJ5 -.130 .140 -.044 -.131 .412 -.106 

KNJ6 .016 -.044 -.071 -.085 -.106 .473 

Anti-image Correlation 

KNJ1 .736a -.665 -.203 .145 -.355 .042 

KNJ2 -.665 .650a .112 -.466 .400 -.119 

KNJ3 -.203 .112 .885a -.371 -.104 -.155 

KNJ4 .145 -.466 -.371 .789a -.402 -.243 

KNJ5 -.355 .400 -.104 -.402 .748a -.241 

KNJ6 .042 -.119 -.155 -.243 -.241 .914a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

KNJ1 1.000 .653 

KNJ2 1.000 .580 

KNJ3 1.000 .661 

KNJ4 1.000 .810 

KNJ5 1.000 .582 

KNJ6 1.000 .634 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.920 65.330 65.330 3.920 65.330 65.330 

2 .826 13.759 79.089    

3 .438 7.308 86.397    

4 .399 6.645 93.042    

5 .282 4.696 97.738    

6 .136 2.262 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

KNJ1 .808 

KNJ2 .762 

KNJ3 .813 

KNJ4 .900 

KNJ5 .763 

KNJ6 .796 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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2. Uji Validitas (Pemotongan) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .828 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 116.874 

df 10 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 

Anti-image Covariance 

KK1 .126 -.063 -.081 -.132 -.006 

KK2 -.063 .202 -.052 .053 -.084 

KK3 -.081 -.052 .158 .029 -.050 

KK4 -.132 .053 .029 .585 .031 

KK5 -.006 -.084 -.050 .031 .473 

Anti-image Correlation 

KK1 .765a -.396 -.571 -.486 -.025 

KK2 -.396 .864a -.291 .155 -.272 

KK3 -.571 -.291 .832a .097 -.183 

KK4 -.486 .155 .097 .763a .059 

KK5 -.025 -.272 -.183 .059 .931a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

KK1 1.000 .908 

KK2 1.000 .848 

KK3 1.000 .880 

KK4 1.000 .393 

KK5 1.000 .632 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.660 73.205 73.205 3.660 73.205 73.205 

2 .751 15.028 88.233    

3 .359 7.177 95.410    

4 .144 2.881 98.291    

5 .085 1.709 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

KK1 .953 

KK2 .921 

KK3 .938 

KK4 .627 

KK5 .795 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .889 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 154.863 

df 21 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 KTK1 KTK2 KTK3 KTK4 KTK5 KTK6 KTK7 

Anti-image Covariance 

KTK1 .339 -.095 .013 -.016 .061 -.073 .023 

KTK2 -.095 .291 .014 -.017 -.096 -.016 -.093 

KTK3 .013 .014 .436 -.014 .013 -.080 -.052 

KTK4 -.016 -.017 -.014 .222 -.016 -.080 .063 

KTK5 .061 -.096 .013 -.016 .260 -.066 -.049 

KTK6 -.073 -.016 -.080 -.080 -.066 .104 -.030 

KTK7 .023 -.093 -.052 .063 -.049 -.030 .688 

Anti-image Correlation 

KTK1 .895a -.302 .034 -.057 .205 -.388 .048 

KTK2 -.302 .912a .039 -.066 -.349 -.092 -.208 

KTK3 .034 .039 .933a -.044 .039 -.375 -.095 

KTK4 -.057 -.066 -.044 .902a -.066 -.524 .161 

KTK5 .205 -.349 .039 -.066 .891a -.402 -.116 

KTK6 -.388 -.092 -.375 -.524 -.402 .823a -.111 

KTK7 .048 -.208 -.095 .161 -.116 -.111 .916a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

KTK1 1.000 .685 

KTK2 1.000 .766 

KTK3 1.000 .615 

KTK4 1.000 .784 

KTK5 1.000 .768 

KTK6 1.000 .915 

KTK7 1.000 .345 
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Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4.878 69.690 69.690 4.878 69.690 69.690 

2 .747 10.673 80.362    

3 .479 6.844 87.206    

4 .373 5.330 92.536    

5 .255 3.637 96.173    

6 .188 2.684 98.858    

7 .080 1.142 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

 

 

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

KTK1 .827 

KTK2 .875 

KTK3 .784 

KTK4 .886 

KTK5 .876 

KTK6 .957 

KTK7 .588 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

Pengaruh Ketidakstabilan Kerja..., Nouviani Aulia Putri, Ma.-Ibs, 2018



110 

110  

 

 
 

 

 

 

 

3. Uji Reliabilitas 

 
RELIABILITY 

  /VARIABLES=KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.908 5 

 

 
RELIABILITY 

  /VARIABLES=SK1 SK2 SK3 SK4 SK5 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
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a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.819 5 

 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=KTK1 KTK2 KTK3 KTK4 KTK5 KTK6 KTK7 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.915 7 

 

RELIABILITY 
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  /VARIABLES=KNJ1 KNJ2 KNJ3 KNJ4 KNJ5 KNJ6 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.883 6 
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Lampiran 3 : Hasil Outer dan Inner Model (Loadings) 
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Lampiran 4 Outer Loadings 
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Lampiran 5 Discriminant Validity 
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Lampiran 6 Construct Reliability dan Validity 

 

Lampiran 7 R-Square 
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Lampiran 8 Path Coefficients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Ketidakstabilan Kerja..., Nouviani Aulia Putri, Ma.-Ibs, 2018



120 

120  

 

PERSONAL DETAILS 

PERSONAL INFORMATION 

EDUCATION BACKGROUND 

Curriculm 

Vitae 
 

 
Full Name : Nouviani aulia Putri  

Sex : Female 

Place, Date of Birth : Bogor, 22 

November 1995 

          Nasionality : Indonesia 

Relegion : Islam 

Address : Jl. H. Usman gandul Rt.13/05 no.53 kota Depok 

         Marital Status : Single 

Phone : 081310274183 

Email : novianiauliaptr@gmail.com 

GPA : 3.15 
 

Honest, diligent, discipline, good willingness to learn, able to work in 

groups and hard worker 
 

          

         Formal Educations 

2013 – 2018 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA 

BANKING 

SCHOOL, Major 

Human Resource 2010 – 2013 SMAN 

60, JAKARTA 

Pengaruh Ketidakstabilan Kerja..., Nouviani Aulia Putri, Ma.-Ibs, 2018

mailto:novianiauliaptr@gmail.com


121 

121  

 

ORGANIZATION EXPERIENCE 

WORKING EXPERIENCE 

2007 – 2010 SMPN PGRI 12, JAKARTA 

2001 - 2007 SDN 02, GANDUL DEPOK 

Non Formal Edications 

2018    TOEFL Course at LPIA 

2016 

 

2018 

Effective Selling Skill, Analisis Kredit, Basic Treasury, Trade Financing 

(STIE Indonesia Banking School) 

 
2013 English for Business and Banking, GMU 

2013 Basic Activist Training Progam (BATPRO), STIE Indonesia Banking 

School 

 
2013 
 

2013 

Pendidikan dan Pembentukan Mental, Fisik dan Disiplin (Rindam Jaya) 

 

Zahir Accounting 
  

2015 Mini Bank Simulation Training 

2016 

 

2018 

Effective Selling Skill, Analisis Kredit, Basic Treasury, Trade Financing 

(STIE Indonesia Banking School) 

TOEFL Course at LPIA 
 

2014  Himpunan Program Studi Manajemen Periode 2014-2015. Staff 

Division of Research and Development (Himpunan Program Studi 

Manajemen STIE Indonesia Banking School) 

2014  Management In Movement, Anggota divisi kesehatan (Himpunan 

Program Studi Manajemen STIE Indonesia Banking School)  

2014  Business and Marketing Competition, Anggota divisi pendataan 

(Himpunan Program Studi Manajemen STIE Indonesia Banking 

School) 

2014  Campus Debate Challenge, Anggota divisi konsumsi (Himpunan 

Program Studi Manajemen STIE Indonesia Banking School) 

2016  Rhythm Night Indonesia Banking School, Anggota divisi pendataan 
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2017  PT.Cimigo Indonesia 

2016 Intership Program in Bank Indonesia (Bank Indonesia 

Jakarta)  

2016 Intership Program in Bank Rakyat Indonesia ( Kc. Depok) 

 

 

1. Computer Literate (MS. Word, MS. Excel, and MS. Power Point) 

2. Internet Literate 

 

 

 

SKILL 
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