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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Menurut penelitian Ashill et al. (2016). Tujuan dari penelitian mereka 

adalah faktor stres dan gejala-gejala kelelahan dengan pengujian yang 

mempengaruhi pengguna sumber  daya dan dampaknya terhadap kinerja dari 

karyawan di Selandia Baru. Dan  penelitian ini menyelidiki pengaruh kerja 

terhadap faktor penyebab stres dan gejala  kelelahan. 

Gambar 2.1 Model Penelitian “gejala-gejala kelelahan dan kinerja pemulihan 

layanan: pemeriksaan  karyawan”, Sumber: Ashill et al. (2016). 

Menurut penelitian Osman et al. (2012) bertujuan untuk menguji serta 

mengusulkan model penelitian yang meneliti kelelahan emosional sebagai 
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dampak  dari overload kerja. Konflik yang ada di lingkungan kerja serta konflik 

yang ada di  lingkungan keluarga.  

Gambar 2.2 Model Penelitian dari efek yang timbul karena kelebihan beban kerja 

serta konflik  kerja, Sumber: Osman et al. (2012) 

Menurut penelitian Yavas et al. (2008) Bertujuan untuk mengembangkan 

dan menguji model konseptual untuk memeriksa  dampak komplik keluarga 

terhadap kinerja, dan kelelahan emosional terhadap  kinerja dan niat untuk 

berpindah. Makalah ini juga menyelidiki peran gender sebagai  moderator dari 

hubungan yang di pikul. 
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Gambar 2.3 Dampak komplik keluarga terhadap kinerja, dan kelelahan emosional 

terhadap  kinerja dan niat untuk berpindah, Sumber: Yavas et al. (2008). 

Menurut penelitian Osman et al. (2016) bertujuan  untuk mengetahui 

setiap faktor yang mengurangi atau merangsang motivasi kerja  karyawan dan 

hasil pekerjaan dalam konteks forntliner yang sering berinteraksi tatap  muka 

ataupun dengan suara 

Gambar 2.4 Model Penelitian kelelahan emosional sebagai dampat yang 

mengurangi motivasi kerja karyawan Sumber:  Osman et al. (2016). 

Menurut penelitian Brenninkmeijer et al. (2016). Bertujuan untuk 

mendapatkan lebih banyak  wawasan tentang kesejahteraan, kesehatan dan kinerja 

pegawai menengah yang  berpendidikan. 
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 Gambar 2.5 Model penelitian kesejahteraan, kesehatan dan kinerja pegawai 

menengah yang  berpendidikan, Sumber: Brenninkmeijer et al. (2016). 

Menurut penelitian Brenninkmeijer et al. (2013) bertujuan untuk 

mengidentifikasi karakteristik pekerjaan yang menentukan kesejahteraan, 

kesehatan, dan kinerja karyawan muda, dan untuk membandingkan  kelompok 

pendidikan. 
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 Gambar 2.6 kesejahteraan, kesehatan, dan kinerja karyawan muda, dan untuk 

membandingkan  kelompok pendidikan, Sumber: Brenninkmeijer et al. (2013). 

Menurut penelitian Sarnani (2015) mengenai pengaruh job insecurity 

terhadap job performance. Tujuan dari penelitian ini mengurangi terjadinya 

ketidakamanan dan stress kerja pada performa karyawan. Penelitian ini dilakukan 

di dinas pegawai pekerjaan umum provinsi Sulawesi tenggara. Untuk mengetahui 

efek dari ketidakamanan kerja terhadap performa kerja karyawan. 
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Gambar 2.7 Role conflict and job insecurity on the performance of employees 

working in public work department. Sumber: Sarnani (2015). 

Ahmed dan Ramzan (2013) melakukan penelitian tentang stres kerja yang 

berpengaruh terhadap performa kerja. Tujuan penelitian ini menguji model tujuan 

dalam kaitannya dengan stres kerja dan dampaknya terhadap performa kerja. 

Penelitian ini dilakukan di sektor perbankkan di Pakistan. Untuk mengetahui efek 

dari stres kerja dan performa kerja, model dapat dilihat pada gambar 2.8. 

Gambar 2.8 Effects of job Stress on Employees Job Performance A Study on 

Banking Sector of Pakistan. Sumber: Ahmed dan Ramzan (2013). 

Muhammad et al., (2017) melakukan penelitia mengenai factor-faktor 

yang mempengaruhi performa kerja karyawan. Ada tiga komponen yang di nilai 

sebagai faktor esensial membujuk Performa karyawan yang perlu di perhatikan. 

Penelitian ini dilakukan di Bank Syari’ah. Model penelitian ini dapat di tunjukkan 

pada Gambar 2.9. 
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Gambar 2.9 Factor Affecting to Employee’s Performance. A study of Islamic 

Bank. Sumber: Muhammad et al., (2017) 

Agarwal dan Garg (2012) melakukan penelitian tentang Communication, 

Payment Employee, Job Insecurity yang berpengaruh terhadap Job Performance. 

Penelitian ini dilakukan di hotel-hotel di Uttarakhand. Model penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10 The Importance of Communication within Organization: A 

Research on Two Hotels In Uttarakhand. Sumber: Agarwal dan Garg (2012). 
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2.2 Definisi Variabel Dependen 

Performa kerja (job performance) menurut Abdullah (2014) adalah dari 

keseluruhan/total yang di  harapkan oleh perusahaan dari bagian-bagian perilaku 

yang berbeda yang di lakukan  oleh karyawan. Performa kerja juga bisa di katakan 

prestasi kerja yang telah di capai  oleh karyawan, hasil kerja yang secara kualitas 

maupun kuantitas yang telah di capai  oleh seorang karyawan dalam melakukan 

pekerjaannya. 

 Performa kerja harus menunjukkan kemampuan kerja tinggi dan lebih  

mampu mengatasi masalah dan menyelesaikan masalah seputar ketidakpuasan  

pelanggan meskipun seorang karyawan mungkin hanya diberikan sedikit sumber  

daya untuk melakukan tugas mereka. 

Menurut Jalalkamali (2016), bahwa pentingnya performa kerja dan  

menegaskan bahwa ini adalah isu penting dalam litelatur komunikasi Baik ilmuan  

maupun praktisi di bidang manajemen dan komunikasi menyadari pentingnya  

pencapaian. Meningkatkan kinerja karyawan dan kepuasan karyawan yang lebih  

besar dalam menciptakan budaya organisasi yang lebih besar. Komunikasi 

organisasi  dan komitmen organisasional telah di sarankan untuk di kaitkan secara 

positif  dengan kinerja. 

Menurut Balemba (2016), bahwa kepuasan kerja karyawan  memainkan 

peran utama dalam membantu perusahaan untuk mencapai tujuan  keuangan. 

Selain itu menemukan hubungan langsung yang signifikan antara  kepuasan kerja 

karyawan dan kinerja organisasi. 
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2.3 Hubungan antara Variabel 

2.3.1 Ketidakamanan Kerja berpengaruh terhadap Performa Kerja  

 Ketidakamanan kerja sebagai stres kerja yang mempengaruhi  karyawan 

(Rigotti et el., 2015). Unsal-akbiyik et al. (2012) berpendapat bahwa  karyawan 

musiman merasakan tingkat ketidakaman kerja yang lebih tinggi di  bandingkan 

dengan pekerja tetap. (Schreurs et al., 2012) mengemukakan bahwa  

ketidakamanan kerja memiliki efek negatif pada kinerja. (Cheng et al., 2008) 

menyatakan bahwa karyawan yang menderita ketidakamanan tinggi umumnya  

berperforma lebih buruk. George et al., (2005) mengatakan bahwa stres cenderung  

mengarah pada konsekuensi perilaku negatif, seperti rendahnya kinerja dan 

berniat  untuk pindah atau keluar dari perusahaan. 

2.3.2a Ketidakamanan kerja berpengruh terhadap performa kerja melalui 

kecemasan  

2.3.2b Ketidakamanan kerja berpengaruh terhadap Performa kerja melalui 

kelelahan emosional 

Ketegangan psikologis dianggap sebagai  konsekuensi negatif dari kondisi 

tempat kerja psikososial (tuntutan pekerjaan dan  sumber daya pekerjaan yang 

rendah) (Panatik, 2012). Beberapa perubahan dan kondisi di dalam organisasi dan 

tempat kerja mengurangi  sumber daya fisik dan mental pekerja karena stres, 

(misalnya, ambiguitas pekerjaan  atau tuntutan emosional) dan kemudian 

meningkatkan kemungkinan strain  psikologis (Demerouti, 2011). Literatur dan 

studi sebelumnya telah membuktikan  adanya hubungan positif antara 

ketidakamanan kerja dan strain psikologi (Burgarda,  2009) reaksi psikologis 
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karyawan terhadap stres jangka pendek akibat  ketidakamanan kerja dapat 

mencakup depresi, kecemasan, dan ketegangan  (Gazzaaniga, 2015) sementara 

reaksi terhadap stres jangka panjang dapat  menyebabkan masalah mental dan 

fisik yang serius. Seperti  kelelahan  emosional  (Li et al., 2010) penelitian 

sebelumnya telah mengungkapkan bahwa ketidakamanan  kerja menyebabkan 

kelelahan emosional di antara karyaawan (Lst et al., 2014) mengenai hubungan 

antara ketikamanan kerja (Bosman et al., 2005)  menemukan bahwa ketikamanan 

kerja memprediksi strain emosional dan mengurangi kemanjuran professional. 

Penelitian terbaru tentang karyawan yang menua juga menemukan persepsi 

ketikamanan kerja terkait dengan hasil kesehatan  yang buruk, seperti kecemasan 

dan depresi (Burgard, et al., 2012).     

2.3.3a Kecemasan berpengaruh terhadap performa kerja 

2.3.3b Kelelahan emisional berpengaruh terhadap performa kerja 

Hasil dalam literature terkait  secara  konsisten  mendukung  peran  

mediasi  psikologis  persial  dalam  hubungan  antara stres dan hasil kerja (Ding et  

al,.  2014) antara  tuntutan  pekerjaan  dan  antara  perbedaan  pekerjaan  dan  

kelelahan  kerja  (Khalid  2013)  dalam  penelitian  lain  (Karetepe et al., 2014)  

menunjukan  peran  mediasi  dalam  hubungan  disonansi  emosional  dengan  

intense  trun over dan  ketidak  hadiran,  yang  merupakan  dua  komponen  

koskuensi  prilaku  stres.  Temuan  sebuah  penelitian  terhadap  691  pekerja  

telah  menunjukan  bahwa  depresi  menengahi  dampak  permintaan  terhadap  

kualitas  hidup  yang  dirasakan  (Rusli  et al.,  2008). 
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2.3.4a Ketidakamanan kerja berpengaruh negatif terhadap performa kerja 

melalui motivasi intrinsik 

2.3.4b Ketidakamanan kerja berpengaruh negatif terhadap performa kerja 

melalui dukungan supervisor 

Mengingat  konsekuensi  negatif  dari  ketidakamanan  kerja,  beberapa  

peneliti  melakukan  upaya  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  dapat  

mengurangi  efek  tersebut hasil  dari  literatur  terkait  telah  mengungkapkan  

bahwa  dukungan  emosional  dan  intrinsik  (Li  et  al ,. 2014)  dukungan  

supervisor  (Huang  et  al,.  2013).  Chirumbolo  (2014)  menunjukkan  peran  

moderat  dari  kejujuran,  kerendahan  hati  sebagai  aset  pribadi  dalam  

hubungan  antara  ketikamanan  kerja  dan  prilaku  kerja  yang  kontraproduktif.  

Dalam  studi  sebelumnya  (Schreurs et al,. 2012)  mengukur  pengaruh  moderat  

dukungan  sosial  (dukungan  supervisor  dan  rekan  kerja)  Penelitian  ini  

menyarankan  bahwa  motivasi  intrinsik  sebagai  sumber  individu  (Bebakus  et 

al,. 2008)  dapat  menyangga  efek  negatif  dari  stres,  yang  diakibatkan  oleh  

ketidakamanan  kerja  di  antara  karyawan pemasar.  Dan  motivasi  intrinsik  

juga  telah  di  temukan  berhubungan  negatif  dengan  kelelahan  dan  prestasi  

professional  (Liter  et  al.,  2014).  Dengan  kareteristik  karyawan  yang  

dimotifasi  secara  intrinsik,  penilitian  ini  mengemukakan    bahwa  motifasi  

intrinsik  dapat  memperlemah  stres  karyawan pemasar akibat  ketidakamanan  

kerja.  Dengan  kata  lain,  tingkat  motifasi  intrinsik  karyawan  dapat bertindak  

sebagai  mekanisme  penanganan  positif  untuk  memoderasi  efek  berbahaya  
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dari  stres  yang  berasal  dari  ketidakamanan  kerja  pada performa kerja 

pemasar. 

2.4 Model  Penelitian  dan  Perumusahan  Hipotesis 

 

H2a, H2b                                                                                                    H3a,H3b 

 

  

     H1 

            H4a,H4b 

 

 

Gambar 2.4 Analisis Pengaruh Ketidakamanan Kerja Terhadap Performa Kerja 

Karyawan Marketing di Kota Batam, Sumber: Peneliti (2019) 

H1 : Ketidakamanan kerja berpengaruh terhadap Performa Kerja. 

H2a : Ketidakamanan kerja berpengaruh terhadap performa kerja melalui 

kecemasan. 

H2b : Ketidakamanan kerja berpengaruh terhadap Performa kerja melalui 

kelelahan emosional. 
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H3a : Kecemasan berpengaruh terhadap performa kerja. 

H3b : Kelelahan emosional berpengaruh terhadap performa kerja. 

H4a : Ketidakamanan kerja berpengaruh negatif terhadap performa kerja 

melalui motivasi intrinsik. 

H4b : Ketidakamanan kerja berpengaruh negatif terhadap performa kerja 

melalui dukungan supervisor. 
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