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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontrak psikologis terhadap komitmen
organisasi pada tenaga kerja outsourcing di perusahaan penyedia jasa outsourcing. Partisipan
dalam penelitian ini berjumlah 119 karyawan outsourcing yang berasal dari satu perusahaan
penyedia jasa outsourcing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak psikologis memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap komitmen organisasi maupun terhadap ketiga komponen
komitmen organisasi yaitu komitmen afektif, kontinuans, dan normatif. Dari ketiga komponen
komitmen tersebut, kontrak psikologis memiliki pengaruh dan memberikan sumbangan paling
besar terhadap komitmen afektif. Selanjutnya, kontrak transaksional memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap tingkat komitmen maupun masing-masing komponen komitmen organisasi.
Dari kedua tipe kontrak psikologis, kontrak transaksional memberikan sumbangan paling besar
dan signifikan terhadap komitmen kontinuans karyawan outsourcing dalam penelitian ini.
Kata Kunci: Kontrak psikologis; komitmen organisasi; karyawan outsourcing
ABSTRACT
The aim of this research is to know the impact of psychological contract on organizational
commitment of outsourcing employees in outsourcing company. The participants of this study
are 119 outsourcing employees derived from one outsourcing company. The result of this study
indicate that psychological contract had a significant impact on organizational commitment and
the three components of organizational commitment, namely affective commitment, continuance,
and normative. Among the three component of this commitment, psychological contract has a
biggest impact and contribution to affective commitment. Furthermore, transactional contract
had a significant impact on organizational commitment level and each of components of
organizational commitment. Among the two types of psychological contract, transactional
contract has a biggest impact and contribution to continuance commitment of outsourcing
employees in this study.
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PENDAHULUAN
Perkembangan dan persaingan dalam dunia bisnis yang semakin ketat dan tajam
membuat perusahaan-perusahaan harus dapat beradaptasi dengan cepat. Dihadapkan dengan
dinamika lingkungan eksternal tersebut, saat ini perusahaan dituntut untuk menjadi sebuah
organisasi yang fleksibel agar tetap kompetitif dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah
(Knoppe, 2012). Dalam rangka meningkatkan fleksibilitas perusahaan dalam penggunaan
tenaga kerja, maka salah satu strategi yang ditempuh banyak perusahaan adalah dengan
mempekerjakan karyawan sementara (temporary employee) atau dikenal dengan karyawan
kontrak (Nollen & Axel, 1996; dalam Moorman & Harland, 2002). Strategi menggunakan
karyawan kontrak dianggap mampu membantu organisasi dalam beradaptasi karena
perusahaan dapat mempekerjakan atau memberhentikan karyawan kontrak pada saat-saat
tertentu sesuai dengan kebutuhan bisnis pada saat itu (Chambel & Castanheira, 2006).
Dewasa ini, pekerja kontrak dan outsourcing mendominasi jumlah pekerja di Indonesia.
Berdasarkan data yang dilansirkan oleh Lembaga Buruh Internasional (ILO), pada tahun 2010
jumlah buruh kontrak di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan buruh-buruh permanen
yaitu sebesar 65% berbanding 35% (Indonesiamedia.com, 2012). Data tersebut dapat
diartikan bahwa hanya tinggal 35% pekerja tetap di Indonesia atau sekitar 9,5 juta orang saja.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karyawan kontrak sudah menjadi bagian penting
dalam ekonomi dunia (Allan, Brosnan, Horwitz & Walsh, 2001) dan strategi bisnis dari
banyak perusahaan di banyak Negara (Rice, 2004).
Menurut McLean Parks, dkk. (1998; dalam Chambel & Castanheira, 2006) karyawan
dengan status kontrak dibedakan menjadi dua jenis yaitu karyawan yang dikontrak langsung
oleh perusahaan (direct hire temporary workers) dan karyawan yang dikontrak untuk bekerja
di sebuah perusahaan pengguna melalui perusahaan rekanan (temporary firm worker).
Karyawan dengan sistem kontrak melalui perusahaan rekanan dikenal juga dengan nama third
party contract atau karyawan outsourcing.
Adanya perbedaan status kepegawaian dapat mempengaruhi persepsi kewajiban yang
harus diberikan organisasi terhadap karyawan (Van Dyne & Ang, 1998). Sesuai dengan teori
pertukaran sosial oleh Blau (1964) dan norma timbal balik oleh Gouldner (1960; dalam
Moorman & Harland, 2002), pekerja kontrak akan menerima lebih sedikit gaji dibandingkan
dengan karyawan permanen, tidak dipertimbangkan untuk mendapatkan promosi, dan tidak
bekerja dalam jangka waktu panjang.
Selain itu, Price dan Burgard (2008; dalam Burgard, Jennie, & James, 2009) juga
menyatakan bahwa saat ini tenaga kerja kontrak telah kehilangan keamanan dan perlindungan
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dalam pekerjaan mereka. Dengan demikian, ketidakjelasan akan masa depan pekerjaan dan
kemungkinan kehilangan pekerjaan sewaktu-waktu dapat memberikan rasa khawatir pada diri
seseorang. Perasaan tersebut pada akhirnya akan membuat para pekerja merasa stres
(Burgard, Jennie, & James, 2009). Stres seperti yang dialami oleh karyawan outsourcing ini
pada akhirnya akan mempengaruhi perusahaan karena dapat memicu tingginya turnover pada
perusahaan outsourcing (Przybelinski, 2008).
Data dari divisi riset PPManajemen pada tahun 2008 menyebutkan bahwa sebesar 55%
perusahaan pengguna jasa karyawan outsourcing meragukan loyalitas tenaga outsource
terhadap organisasi (Riset PPManajemen.ac.id, 2012). Dari data tersebut dapat disimpulkan
bahwa sebagian besar perusahaan pengguna jasa outsourcing tidak meyakini sepenuhnya
kesetiaan karyawan outsourcing terhadap perusahaan. Hal tersebut dapat mengakibatkan
kemungkinan keluarnya karyawan dari perusahaan sewaktu-waktu. Przybelinski (2008)
menambahkan bahwa mudahnya kehilangan pekerjaan dalam sistem outsourcing membuat
turnover pada karyawan dapat meningkat.

Perilaku karyawan yang berpindah (employee turnover) dari satu perusahaan ke
perusahaan lain dapat merupakan indikasi kurang terbinanya hubungan baik antara individu
dan perusahaan, serta menunjukkan rendahnya komitmen pekerja terhadap perusahaan
(organizational commitment) (Mowday dkk., 1982; dalam Schultz & Schultz, 2006). Hal
tersebut didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Zeffane (1994) yang menunjukkan
bahwa komitmen organisasi lebih berperan penting sebagai prediktor terhadap intensi
turnover dari karyawan dibanding kepuasan kerja.
Komitmen terhadap organisasi (organizational commitment) pada dasarnya adalah sifat
hubungan individu terhadap organisasi dimana individu berkeinginan untuk tetap berada
dalam organisasi. Meyer dan Allen (1997) membagi komitmen organisasi menjadi tiga
komponen, yaitu komitmen afektif, berkelanjutan, dan normatif. Komitmen afektif (affective
commitment) fokus pada kelekatan secara emosional, keterlibatan organisasi serta hubungan
yang didasarkan atas keinginan. Komitmen berkelanjutan (continuance commitment)
termasuk didalamnya perasaan rugi jika meninggalkan pekerjaan. Adapun komitmen normatif
(normative commitment) menggambarkan rasa tanggung jawab untuk tetap berada di
organisasi tersebut.
Organisasi tidak akan pernah lepas dari hubungan timbal balik antara pemberi kerja dan
karyawan (Ayun, 2012). Hubungan antara individu dan perusahaan menyebabkan masingmasing pihak mengembangkan pandangan maupun harapan (expectations) tertentu. Karyawan
cenderung memiliki harapan implisit maupun eksplisit tentang apa yang mereka harapkan dari
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perusahaan tempatnya bekerja (Ayun, 2012). Karyawan mencari martabat, penghargaan,
kebijakan yang mempengaruhi karir mereka, rekan kerja kooperatif, serta kompensasi yang
adil (Dwiyanti, 2007). Sama halnya dengan pekerja, perusahaan juga memiliki harapan
tertentu pada karyawannya dan juga melakukan penilaian apakah karyawannya sudah sesuai
dengan persyaratan yang ditentukan perusahaan dan menampilkan performa yang diharapkan
(Ayun, 2012). Harapan bagi salah satu pihak menjadi kewajiban bagi pihak lainnya. Harapan
dan kewajiban timbal balik antara individu dan perusahaan dikenal sebagai kontrak psikologis
(Schein, 1980; dalam Morrison & Robinson, 1997).
Kontrak psikologis merupakan serangkaian keyakinan atau persepsi yang dimiliki
individu mengenai kewajiban timbal balik antara dirinya dan pihak lain (Levinson, 1963;
Rousseau, 1989; dalam Robinson, Kraatz, & Rousseau, 1994). Kontrak psikologis terdiri dari
dua bentuk yaitu transaksional dan relasional (Rousseau, 1989). Kontrak psikologis
transaksional merupakan keyakinan individu terhadap kewajiban timbal balik antara
karyawan dengan pemberi kerja yang melibatkan pengaturan jangka pendek, eksplisit, dan
menekankan pada aspek ekonomi (Rousseau, 1990; dalam Freese, 2007). Kontrak psikologis
relasional adalah keyakinan individu terhadap kewajiban bersama antara karyawan dengan
organisasi yang didasarkan pada unsur-unsur sosio-emosional (Rousseau, 1989; dalam
Knoppe, 2012), bersifat jangka panjang, tidak spesifik, implisit, menekankan pada pertukaran
personal, dan berdasarkan pada pertukaran nilai (Conway & Briner, 2005; dalam Freese,
2007).
Menurut Sparrow dan Cooper (2003), perusahaan menginginkan agar para pekerjanya
dapat bekerja dengan maksimal dan berkualitas, loyal serta menjaga reputasi organisasi.
Namun tidak jarang pekerja memperlihatkan unjuk kerja yang tidak optimal. Berdasarkan
data riset dari PPManajemen bulan Agustus 2008, dari 73% perusahaan yang menggunakan
tenaga outsource 10% diantaranya mengaku tidak puas dengan kinerja tenaga outsource
(PPManajemen.ac.id,

2012).

Sebaliknya,

karyawan

mengharapkan

organisasi

akan

memberikan upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan dukungan
personal untuk pekerjanya, serta memberikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman
(Sparrow & Cooper, 2003), akan tetapi lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja
outsourcing menyebabkan banyak terjadinya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan
oleh pengusaha dalam menjalankan praktik outsourcing (Royen, 2009). Salah satu
penyimpangan dalam praktik outsourcing adalah pekerja/buruh outsourcing tidak
diikutsertakan dalam program jamsostek yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
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Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) maupun Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
(JPK) (Royen, 2009).
Kesenjangan antara das sollen (keharusan) dan das sain (kenyataan) dalam praktik
outsourcing ini disamping menimbulkan penderitaan bagi kaum pekerja atau buruh juga
berdampak pada kemajuan produktivitas perusahaan (Royen, 2009). Rangkaian sikap
pekerja/buruh dalam hubungan kerja sangat berpengaruh terhadap produktivitas karena terkait
dengan motivasi untuk meningkatkan prestasi kerja (Royen, 2009). Karyawan akan
menunjukkan performa kerja yang berkontribusi pada efektivitas perusahaan ketika mereka
merasa perusahaan telah memenuhi kewajiban terhadap dirinya. Penurunan performa kerja,
komitmen, motivasi dan loyalitas karyawan mengindikasikan hubungan timbal balik antara
individu dan perusahaan yang kurang harmonis karena hubungan kerja yang harmonis sangat
tergantung dari bagaimana satu pihak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain sehingga
pihak yang lain itu mendapatkan hak-haknya.
Ciri negatif yang melekat pada praktik outsourcing selama ini adalah rendahnya
komitmen, motivasi dan loyalitas pekerja atau buruh terhadap perusahaan dan penurunan
tingkat produktivitas kerja (Royen, 2009). Rendahnya loyalitas serta tingginya turnover
secara teoritis mengindikasikan rendahnya komitmen dari karyawan outsourcing. Meyer dan
Allen (1997), Iverson dan Buttigieg (1999) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi
komitmen dalam berorganisasi, di antaranya karakteristik organisasi—sifat pekerjaan,
karakteristik pribadi—harapan pekerjaan, dan karakteristik lingkungan—kepuasan dan
motivasi.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa komitmen organisasi dapat berasal dari
karyawan dan dapat pula berasal dari organisasi. Karyawan memiliki kewajiban-kewajiban
terhadap organisasi, sama halnya dengan pemberi kerja (organisasi) yang memiliki
kewajiban-kewajiban terhadap karyawannya. Oleh karena itu, komitmen organisasi dapat
dipengaruhi oleh persepsi karyawan terhadap hubungan kerja antara dirinya dengan
perusahaan. Persepsi tersebut pada dasarnya merupakan bentuk dari kontrak psikologis yang
dimiliki karyawan dengan perusahaan tempatnya bekerja. Lebih lanjut, Guzzo, Noonan, dan
Efrat (1994) menambahkan bahwa komitmen organisasi dapat dijelaskan melalui isi kontrak
psikologis karyawan, yaitu isi dari keyakinan dan persepsi individu mengenai harapanharapan serta kewajiban-kewajiban individu pekerja dalam hubungannya dengan perusahaan.
Pengukuran kontrak psikologis dalam penelitian ini berhubungan dengan penilaian
individu terhadap kesesuaian antara kewajiban-kewajiban perusahaan dengan pengalaman
aktual mereka dalam hubungan kerja. Penilaian tersebut meliputi derajat terpenuhi atau
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tidaknya kontrak psikologis karyawan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis
hasil dari kontrak psikologis dan pengaruhnya terhadap komitmen organisasi pada karyawan
outsourcing. Pemilihan karyawan outsourcing didasarkan pada fenomena yang terjadi di
dunia kerja saat ini—khususnya di Indonesia—banyak perusahaan yang telah menerapkan
sistem outsourcing yang berdampak pada rendahnya loyalitas dan produktivitas karyawan
outsourcing serta dapat meningkatnya intensi turnover karyawan dari penerapan sistem
outsourcing itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan penelitian ini selanjutnya dapat
memberikan kontribusi bagi organisasi dalam memahami proses kontrak psikologis yang
dapat mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan outsourcing terhadap organisasi.
Rumusan Masalah
1. Apakah ada pengaruh kontrak psikologis terhadap komitmen organisasi dan masingmasing komponen komitmen organisasi pada karyawan outsourcing?
2. Seberapa besar pengaruh kontrak psikologis terhadap komitmen organisasi dan masingmasing komponen komitmen organisasi pada karyawan outsourcing
3. Apakah ada pengaruh kontrak psikologis transaksional dan kontrak psikologis relasional
terhadap komitmen organisasi dan masing-masing komponen komitmen organisasi pada
karyawan outsourcing?
4. Seberapa besar pengaruh kontrak psikologis transaksional dan kontrak psikologis
relasional terhadap komitmen organisasi dan masing-masing komponen komitmen
organisasi pada karyawan outsourcing?
Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh
kontrak psikologis terhadap komitmen organisasi pada karyawan outsourcing di perusahaan
penyedia jasa outsourcing.
TINJAUAN TEORITIS
Menurut Meyer dan Allen (1997), komitmen organisasi merupakan suatu kondisi
psikologis yang menggambarkan hubungan karyawan dengan organisasi dan mempengaruhi
keputusan karyawan untuk melanjutkan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Konsep
komitmen organisasi terdiri dari 3 faktor, yaitu (a) keyakinan yang kuat dalam menerima
tujuan dan nilai-nilai organisasi (b) kesediaan untuk menunjukkan upaya yang sungguh-
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sungguh demi kepentingan organisasi (c) keinginan pasti untuk mempertahankan
keanggotaan organisasi (Maxwell & Steele, 2003).
Selanjutnya Meyer dan Allen (1997) membagi tiga komponen komitmen organisasi
yaitu; komitmen afektif adalah derajat keterikatan anggota organisasi terhadap identitas
organisasi dan keterlibatannya dalam organisasi. Komitmen kontinuans merupakan kesadaran
akan sejumlah biaya yang akan dikeluarkan jika anggota organisasi tersebut keluar dari
organisasi. Komitmen normatif yaitu adanya kewajiban pada diri individu untuk tetap
meneruskan keanggotaannya dalam organisasi.
Meyer dan Allen (1997), Iverson dan Buttigieg (1999) menyebutkan terdapat tiga
kelompok anteseden dari komitmen organisasi yang dibedakan: (a) karakteristik organisasi,
seperti sifat pekerjaan, desain pekerjaan, kebijakan bagian HR (human resource), komunikasi
dan partisipasi kebijakan, atau perilaku manajer; (b) karakteristik pribadi, seperti usia, jenis
kelamin, jabatan, harapan-harapan terhadap pekerjaan, masa kerja, nilai-nilai dalam
pekerjaan, tanggung jawab kekeluargaan (kinship responsibilities), efektivitas dan motivasi
terhadap pekerjaan, dan (c) karakteristik lingkungan, seperti kesempatan kerja, sosialisasi
organisasi, dan budaya organisasi.
Berdasarkan karakteristik personal, karyawan mengembangkan harapan-harapannya
terhadap pekerjaan. Harapan karyawan terhadap pekerjaan diyakini menjadi kewajiban
perusahaan terhadap karyawan. Keyakinan akan kewajiban timbal balik antara individu dan
organisasi dalam konteks hubungan kerja dikenal dengan kontrak psikologis (Schein, 1980;
dalam Morrison & Robinson, 1997). Menurut Rousseau (1990), kontrak psikologis adalah
keyakinan individu mengenai kewajiban yang bersifat timbal balik dalam konteks
hubungannya dengan organisasi. Keyakinan individu ini dibentuk dari hubungannya dengan
organisasi dan mempengaruhi perilaku karyawan terhadap organisasi.
Kontrak psikologis muncul ketika salah satu pihak percaya bahwa pihak lain berjanji
akan memberikan sebuah keuntungan di masa depan sebagai imbalan atas kontribusi yang
telah diberikan (Deery, Iverson, & Walsh, 2006). Hal ini dapat terdiri dari keyakinan,
misalnya sebuah organisasi menjanjikan kepada karyawan sebuah kemajuan karir sebagai
imbalan atas kerja keras dan kinerja yang baik. Adanya keyakinan mengenai kewajiban atau
janji yang akan dipenuhi di masa depan didasarkan pada persepsi karyawan sehingga
pemahaman mengenai kontrak psikologis ini sangatlah subjektif.
Selanjutnya, menurut Conway dan Briner (2009) dan Rousseau (1989), karakteristik
utama yang membedakan antara kontrak psikologis dan kontrak kerja (legal contract) lainnya
adalah bahwa kontrak psikologis dikomunikasikan baik secara eksplisit maupun implisit
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antara kedua belah pihak. Selain itu, kontrak psikologis mengalami perubahan sepanjang
waktu sesuai kebutuhan organisasi dan kebutuhan karyawan untuk berubah (Schein, 1978;
dalam Freese, 2007). Interpretasi karyawan mengenai harapannya terhadap perusahaan saat
akan bergabung dapat berubah setelah mereka masuk menjadi bagian dalam perusahaan (De
Vos, Buyens, & Schalk, 2003).
MacNeil (1985; dalam Rousseau, 1990) membuat pengkategorisasian dari kontrak
psikologis yang didasarkan pada tipologi kontrak kedalam dua jenis kategori yaitu kontrak
transaksional (transactional contract) dan kontrak relasional (relational contract). Kedua
kontrak tersebut berada pada satu kontinum, dimana pada salah satu kutub terletak kontrak
transaksional dan di kutub lainnya terletak kontrak relasional. Berikut tabel yang menjelaskan
kedua jenis kontrak psikologis.
Tabel 1 Kontinuum Tipe Kontrak Psikologis
Kontrak Psikologis Transaksional

Kontrak Psikologis Relasional

Fokus

Ekonomis, ekstrinsik

Ekonomis dan non ekonomis,
sosio-emosional, intrinsic

Kerangka waktu

Tertutup, spesifik

Terbuka, tidak tentu

Stabilitas

Statis

Dinamis

Lingkup

Sempit

Luas

Kemudahan
diidentifikasi

Umum, diobservasi

Subjektif, dipahami

Sumber: New hire perpception of their own and their employer’s obligations: A study of psychological contract
oleh Denise M. Rousseau (1990)

Menurut Rousseau (1995; dalam Aselage & Eisenberg, 2003) karyawan membentuk
kontrak psikologis melalui tiga cara yaitu: (a) melalui komunikasi persuasif yang diperoleh
individu dari orang lain. Misalnya ketika direkrut, karyawan menerima janji-janji eksplisit
maupun implisit dari rekruter ataupun pewawancara. Kemudian setelah direkrut, rekan kerja
maupun atasan memberikan pandangannya mengenai kewajiban antara karyawan dan
perusahaan (b) melalui pengamatan karyawan tentang bagaimana rekan kerja dan atasannya
berperilaku dan diperlakukan oleh organisasi sebagai isyarat sosial (social cues) yang
memberikan informasi kepada karyawan mengenai kewajiban kontraktualnya (c) melalui
persyaratan-persyaratan struktural yang dimiliki organisasi seperti sistem penggajian formal
dan benefit yang didapat karyawan, ulasan kinerja, dan literatur organisasi, termasuk buku
Pengaruh kontrak psikologis..., Fariza Luthfia Danaz, FS UI, 2013

9	
  
	
  

perusahaan yang mencantumkan visi dan misi perusahaan yang semuanya berperan dalam
penciptaan kontrak psikologis karyawan.
Guest (1998) menyebutkan bahwa pada tataran konseptual, kontrak psikologis dapat
digunakan sebagai cara untuk menjelaskan komitmen organisasi. Berbeda dengan Guest,
Freese (2007) menyebutkan komitmen organisasi secara konseptual berbeda dengan kontrak
psikologis. Komitmen adalah hasil dari kontrak psikologis yang merupakan kewajiban timbal
balik yang seimbang. Kontrak psikologis merupakan faktor dalam perkembangan komitmen.
Dari sini dapat dijelaskan salah satu alasan mengapa seseorang merasa berkomitmen terhadap
organisasi. Seorang karyawan mungkin menyukai organisasi karena ia mengidentifikasi
dirinya dengan organisasi, organisasi tersebut berdekatan dengan tempat tinggalnya, dan juga
karena organisasi dapat memenuhi harapannya sebagai karyawan.
Dugaan ada atau tidaknya hubungan antara kontrak psikologis dan komitmen organisasi
coba dibuktikan oleh beberapa penelitian. Hasil penelitian oleh Hemdi dan Rahim (2011)
yang melihat hubungan kontrak psikologis d\an komitmen organisasi dalam menjelaskan
tingkat turnover manager hotel di Malaysia, menemukan bahwa terdapat korelasi dari tingkat
moderate hingga tingkat tinggi antara variabel dalam kontrak psikologis dan komitmen afektif
dan intensi turnover. Semakin positif karyawan memandang kontrak psikologisnya, akan
semakin tinggi pula komitmen afektifnya dan semakin rendah skor keinginan karyawan untuk
keluar.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa kontrak psikologis merupakan konsep yang dapat
memberikan penjelasan secara luas dalam memahami hubungan antara karyawan dan
organisasi (Argyris, 1960; Rousseau, 1989; Schein, 1980; dalam Shore & Tetrick, 1994).
Penelitian lain yang menunjukkan adanya hubungan antara kontrak psikologis dan komitmen
organisasi dilakukan juga oleh Sturges, Conway, Guest, dan Liefooghe (2005), Lemire dan
Rouillard (2005), dimana pemenuhan dari kontrak psikologis dipastikan akan mengarahkan
pada karyawan yang lebih berkomitmen. Secara lebih spesifik, Millward dan Brewerton
(2000) menyebutkan kontrak psikologis relasional berkorelasi positif dengan komitmen
terhadap pekerjaan dan komitmen terhadap organisasi dan juga dengan pengekspresian
kesediaan untuk bekerja lembur tanpa dibayar.
Penelitian mengenai hubungan kontrak psikologis dan komitmen organisasi seperti yang
telah diuraikan di atas masih fokus pada karyawan permanen atau pada karyawan tetap saja.
Dengan demikian perlu adanya penelitian yang melihat proses kontrak psikologis dan
hubungannya dengan komitmen organisasi pada karyawan kontrak khususnya karyawan
outsourcing.
Pengaruh kontrak psikologis..., Fariza Luthfia Danaz, FS UI, 2013

10	
  
	
  

Memasukkan komitmen organisasi sebagai bagian dalam penelaahan terhadap kontrak
psikologis dapat bermanfaat untuk beberapa alasan, diantaranya (a) komitmen individu
terhadap organisasi dapat berubah dan bersifat fluktuatif sepanjang karir individu (Meyer &
Allen, 1997), oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hubungan konstruk
tersebut terhadap isu-isu penting lainnya seperti misalnya kontrak psikologis (b) meskipun
pemberi kerja mampu meningkatkan berbagai jenis komitmen (Meyer & Allen, 1997), namun
akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dengan social networks atau nilai-nilai
budaya organisasi.
Komitmen dapat berubah selama karir individu dan melalui pemahaman yang lebih
mendalam mengenai bagaimana pengaruh pemenuhan kontrak psikologis dan komitmen
terhadap outcomes karyawan, pemberi kerja dapat mengembangkan strategi khusus yang
bertujuan untuk meningkatkan jenis komitmen yang akan mengarah pada hasil positif. Karena
sifat komitmen organisasi yang lentur (malleability), maka penelitian mengenai hubungan
komitmen organisasi dan kontrak psikologis dan bagaimana pengaruh keduanya pada
karyawan outsourcing dapat menentukan cara terbaik untuk mempengaruhi karyawan dalam
menciptakan tipe komitmen organisasi yang paling menguntungkan bagi organisasi terkait
dengan kontrak psikologis. Oleh karena itu perlu untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh
kontrak psikologis terhadap komitmen organisasi maupun masing-masing komponen
komitmen yaitu komitmen afektif, kontinuans, dan normatif.
METODE
Partisipan dalam penelitian ini adalah karyawan outsourcing yang berasal dari satu
perusahaan penyedia jasa outsourcing dan bekerja di berbagai perusahaan pengguna tenaga
outsourcing yang bergerak dalam bidang jasa yang ada di Jabodetabek. Partisipan dalam
penelitian ini adalah mereka yang masih aktif bekerja di perusahaan pengguna, berada pada
level staf, pendidikan minimal SMU/sederajat, berada pada rentang usia 19-44 tahun, serta
telah bekerja minimal selama 1 tahun di perusahaan penyedia jasa outsourcing. Partisipan
dalam penelitian ini dipilih melalui teknik accidental sampling yaitu pengambilan sampel
yang tergantung pada ketersediaan (availability) dan keinginan (willingness) untuk merespon
penelitian (Shaughnessy, Zechmeister & Zechmeister, 2000).
Berdasarkan aplikasinya penelitian ini termasuk dalam penelitian terapan (applied
research) karena peneliti menggunakan teori, prosedur, dan metode penelitian untuk dijadikan
informasi dan dilihat penerapannya dalam kehidupan sehingga hasilnya dapat diaplikasikan
dalam bidang industri dan organisasi khususnya di Indonesia dalam membina dan
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mempertahankan hubungan kerja dengan para karyawannya, khususnya karyawan
outsourcing. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif, karena data yang
diperoleh diolah dengan menggunakan perhitungan statistik. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara dua variabel sehingga dikategorikan sebagai
penelitian korelasional.
Alat ukur penelitian ini terdiri dari skala kontrak psikologis oleh Rousseau (2000) yang
telah diadaptasi kedalam bahasa Indonesia oleh Pamungkas (2012) dan skala komitmen
organisasi oleh Meyer dan Allen (1997) yang telah diadaptasi oleh Latif (2009). Skala-skala
tersebut dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kedua skala memiliki rentang skor
antara 1 (sam sekali tidak terpenuhi/sangat tidak setuju) sampai 6 (sudah sepenuhnya
terpenuhi/sangat setuju). Keseluruhan skala pengukuran diujicobakan pada karyawan
outsourcing yang memiliki karakteristik yang sama dengan responden penelitian. Tujuan uji
coba ini adalah untuk melihat keterandalan (reliability) dan kesahihan (validity) dari setiap
alat ukur. Teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji keterandalan adalah
Cronbach Alpha, sedangkan untuk menguji kesahihan pernyataan adalah dengan
menggunakan teknik Internal Consistency.
Untuk melihat pengaruh kontrak psikologis terhadap komitmen organisasi maupun
komponen komitmen organisasi yaitu komitmen afektif, kontinuans, dan normatif digunakan
teknik statistik Simple Regression sedangkan untuk melihat pengaruh tipe kontrak psikologis
yaitu kontrak transaksional dan relasional terhadap komitmen organisasi maupun masingmasing komponen komitmen organisasi digunakan teknik Multiple Regression.
HASIL PENELITIAN
Gambaran Responden
Tabel 2 Gambaran Demografis Partisipan
Karakteristik
Partisipan
Jenis Kelamin
Status Pernikahan
Usia
Tingkat pendidikan

Data

Frekuensi

Persentase

Laki-Laki
Perempuan
Menikah
Belum Menikah
19-24 tahun
25-44 tahun
SMA
D1-D2
D3
S1

67
52
39
80
33
86
70
6
26
17

56,3%
43,7%
32,8%
67,2%
27,7%
72,3%
58,8%
5%
21,8%
14,3%
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Tabel 2 (Lanjutan) Gambaran Demografis Partisipan
Karakteristik
Partisipan
Lama Bekerja

Perusahaan
Pengguna/User

Bidang Pekerjaan

Data

Frekuensi

Persentase

<2 tahun
2-10 tahun
>10 tahun
PT. A
PT. B
PT. C
PT. D
PT. E
Telesales
Telemarketing
Administrasi
Data Analyst
Cleaning Service

92
27
0
21
21
34
30
13
26
32
8
3
50

77,3%
22,7%
0%
17,6%
17,6%
28,6%
25,2%
10,9%
21,8%
26,9%
6,7%
2,5%
42,0%

Berdasarkan data dari tabel 2, dapat diketahui bahwa sebagian besar partisipan
penelitian adalah laki-laki dengan jumlah sebesar 67 orang (56,3%). Berdasarkan status
pernikahan, kebanyakan partisipan belum menikah, yaitu sebanyak 80 orang (67,2%).
Kategorisasi usia pada penelitian ini didasarkan pada tahapan karir menurut Dessler (2008),
yakni usia 19-24 tahun dan usia 25-44 tahun. Mayoritas usia partisipan berada pada rentang
usia 25-44 tahun yaitu sebanyak 86 orang (72,3%).
Berdasarkan level pendidikannya, mayoritas partisipan, yaitu sejumlah 70 orang
(58,8%), merupakan lulusan SMA sederajat. Mayoritas karyawan outsourcing pada
perusahaan vendor tersebut telah bekerja selama kurang dari 2 tahun dengan jumlah sebanyak
92 orang (77,3%). Selanjutnya, dalam penelitian ini partisipan bekerja di beberapa perusahaan
jasa yang menggunakan tenaga mereka, dimana mayoritas partisipan bekerja pada PT. C
dengan jumlah 34 orang (28,6%). Mayoritas bidang pekerjaan partisipan dalam penelitian ini
adalah sebagai cleaning service sejumlah 50 orang (42%).
Gambaran Kontrak Psikologis pada Karyawan Outsourcing
Tabel 3. Gambaran Skor Rata-rata Kontrak Psikologis dan Tipe Kontrak Psikologis
Nilai Rata-

SD

rata Σ
Kontrak Psikologis

3,35

0,828

Range
Min

Max

1,38

5,00

Kategori
Sedang
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Tabel 3. (Lanjutan) Gambaran Skor Rata-rata Kontrak Psikologis dan Tipe Kontrak
Psikologis
Nilai Rata-

SD

rata Σ
Kontrak

Range

Kategori

Min

Max

3,48

0,897

1,50

5,38

Sedang

3,21

0,905

1,12

4,75

Sedang

Transaksional
Kontrak
Relasional
Nilai rata-rata kontrak psikologis sebesar 3,35 dengan SD sebesar 0,828 dan tergolong
sedang. Dilihat dari rentang skala respon partisipan terhadap kuesioner kontrak psikologis
yang terdiri dari 6 pilihan, maka dari nilai rata-rata sebesar 3,35 tersebut terlihat bahwa lebih
banyak partisipan memilih respon “agak terpenuhi - cukup terpenuhi”. Hasil tersebut
menunjukkan secara umum partisipan merasa perusahaan telah memenuhi sebagian
kewajiban-kewajibannya terhadap karyawan.
Selanjutnya, apabila dilihat dari masing-masing tipe kontrak psikologis, terdapat
perbedaan skor rata-rata diantara kedua jenis kontrak. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa
kontrak transaksional memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai
rata-rata pada kontrak relasional. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum partisipan merasa
sebagian dari kontrak transaksional yakni kewajiban-kewajiban perusahaan yang bersifat
ekonomi telah lebih dipenuhi oleh perusahaan dibandingkan kontrak relasional—kewajibankewajiban perusahaan yang lebih bersifat sosio-emosional.
Gambaran tingkat pemenuhan kontrak psikologis juga dibagi ke dalam beberapa
kategori. Kategori tingkat pemenuhan kontrak psikologis ditentukan berdasarkan skor ratarata kontrak psikologis yang diperoleh lalu dibandingkan dengan kategori yang dibuat
berdasarkan range skala format respon jawaban alat ukur kontrak psikologis. Persebaran
tingkat pemenuhan kontrak psikologis partisipan dapat dilihat pada tabel 4 berikut:
Tabel 4. Kategori Tingkat Pemenuhan Kontrak Psikologis
Kategori

Frekuensi

Persentase

Rendah

1,00 - 2,00

11 orang

9,2 %

Agak Rendah

2,01 - 3,00

24 orang

20,2 %

Sedang

3,01 - 4,00

59 orang

49,6 %

Agak Tinggi

4,01 - 5,00

25 orang

21 %
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Tabel 4.(Lanjutan) Kategori Tingkat Pemenuhan Kontrak Psikologis
Kategori
Tinggi

Frekuensi
5,01 - 6,00

Total

Persentase
0

Kategori
0%

119 orang

100 %

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa mayoritas partisipan dalam penelitian ini,
yaitu sebanyak 59 orang (49,6%) memiliki tingkat pemenuhan kontrak psikologis dengan
nilai sebesar 3,06 sampai 4. Nilai tersebut menunjukkan bahwa partisipan mempunyai tingkat
pemenuhan kontrak psikologis yang tergolong dalam kategori sedang. Hal tersebut berarti
mayoritas partisipan merasa sebagian kontrak psikologisnya sudah terpenuhi dan sebagian
belum terpenuhi.
Gambaran Komitmen Organisasi pada Karyawan Outsourcing
Tabel 5. Gambaran Skor Rata-rata Komitmen Organisasi dan Komponen Komitmen
Nilai rata-

SD

rata Σ

Range
Min

Max

Kategori

Komitmen Organisasi

3,56

0,701

2,36

6,00

Sedang

Komitmen Afektif

3,70

0,807

1,75

6,00

Sedang

Komitmen Kontinuans

3,51

0,905

1,40

6,00

Sedang

Komitmen Normatif

3,50

0,811

1,80

6,00

Sedang

Berdasarkan pengolahan data komitmen organisasi, diperoleh sebesar 3,56 dengan SD
sebesar 0,701. Dilihat dari rentang skala respon partisipan terhadap kuesioner komitmen
organisasi yang terdiri dari 6 pilihan, maka dari nilai rata-rata sebesar 3,56 terlihat bahwa
lebih banyak partisipan memilih respon “agak tidak setuju - agak setuju”. Hasil tersebut
menunjukkan secara umum partisipan dalam penelitian ini memiliki keterikatan dan
berkeinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam perusahaan penyedia jasa
outsourcing.
Dilihat dari masing-masing komponen komitmen organisasi, terdapat perbedaan skor
rata-rata ketiga komponen komitmen organisasi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa
komitmen afektif memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan kedua komponen
komitmen organisasi yang lain. Hal ini berarti partisipan lebih merasa memiliki kesamaan
tujuan dan nilai dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing. Selanjutnya, hasil perhitungan
menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada komponen komitmen kontinuans dan normatif tidak
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berbeda jauh sehingga dapat diartikan partisipan memiliki komitmen kontinuans dan
komitmen normatif dengan derajat yang kurang lebih sama.
Gambaran tingkat komitmen organisasi juga dibagi ke dalam beberapa kategori.
Kategori tingkat pemenuhan komitmen organisasi ditentukan berdasarkan skor rata-rata
komitmen organisasi yang diperoleh lalu dibandingkan dengan kategori yang dibuat
berdasarkan range skala format respon jawaban alat ukur komitmen organisasi. Persebaran
tingkat komitmen organisasi partisipan dapat dilihat pada tabel 6 berikut:
Tabel 6. Kategori Tingkat Komitmen Organisasi
Rendah

Kategori
1,00-2,00

Frekuensi
0

Persentase
0%

Agak Rendah

2,01-3,00

28 orang

23,5 %

Sedang

3,01-4,00

65 orang

54,6 %

Agak Tinggi

4,01-5,00

22 orang

18,5 %

Tinggi

5,01-6,00

4 orang

3,4 %

119 orang

100 %

Total

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa mayoritas partisipan dalam penelitian ini,
yaitu sebanyak 65 orang (54,6%) mempunyai tingkat komitmen organisasi dengan nilai
sebesar 3,07 sampai 4. Nilai tersebut menunjukkan bahwa partisipan mempunyai tingkat
komitmen organisasi yang tergolong dalam kategori sedang. Ini berarti mayoritas partisipan
merasa memiliki keterikatan dan berkeinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam
perusahaan penyedia jasa outsourcing.
Hasil Utama Penelitian
Pengaruh Kontrak Psikologis terhadap Komitmen Organisasi dan Masing-masing
Komponen Komitmen Organisasi
Dari hasil regresi sederhana pada kontrak psikologis terhadap komitmen organisasi
didapatkan nilai R sebesar 0,414, dan nilai R2 sebesar 0,171, dengan F sebesar 24,186 (p <
0,05) yang mengindikasikan bahwa kontrak psikologis memberikan sumbangan yang
signifikan sebesar 17,1% terhadap komitmen organisasi sedangkan 82,9% disebabkan oleh
faktor-faktor selain kontrak psikologis.
Selanjutnya, dari hasil regresi sederhana terhadap masing-masing komponen komitmen
organisasi juga ditemukan adanya pengaruh yang signifikan pada kontrak psikologis terhadap
komitmen afektif, kontinuans, dan normatif.
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Tabel 7. Hasil Regresi Sederhana Kontrak Psikologis terhadap Komponen Komitmen
Organisasi
R

R2

Sig.

F

Komitmen Afektif

0,542

0,294

0,000*

48,615

Komitmen Kontinuans

0,264

0,062

0,004*

8,777

Komitmen Normatif

0,298

0,089

0,001*

11,418

Komponen
Komitmen (DV)

*

Signifikan pada L.o.S 0,05

Dari ketiga komponen komitmen organisasi terlihat bahwa kontrak psikologis
memberikan pengaruh atau sumbangan sebesar 29,4% terhadap komitmen afektif, 6,2%
terhadap komitmen kontinuans, dan sebesar 8,9% terhadap komitmen normatif. Ini berarti,
kontrak psikologis tersebut memberikan sumbangan yang paling besar terhadap komitmen
afektif, kemudian terhadap komitmen normatif dan sumbangan paling kecil terhadap
komitmen kontinuans.
Pengaruh Tipe Kontrak Psikologis terhadap Komitmen Organisasi dan Masing-masing
Komponen Komitmen Organisasi
Dari hasil regresi berganda pada tipe kontrak psikologis terhadap komitmen organisasi
menunjukkan bahwa kedua tipe kontrak psikologis yaitu kontrak transaksional dan relasional
tidak selalu secara bersama-sama mempengaruhi komitmen organisasi. Hasil perhitungan
regresi berganda tipe kontrak psikologis terhadap komitmen organisasi dapat dilihat pada
tabel 8.
Tabel 8. Hasil Regresi Ganda Tipe Kontrak Psikologis terhadap Komitmen Organisasi

*

Tipe Kontrak Psikologis

Beta (ß)

Sig.

Kontrak Transaksional

0,441

0,000*

Kontrak Relasional

0,010

0,932

Signifikan pada L.o.S 0,05

Berdasarkan data dari tabel 8, dapat disimpulkan bahwa tipe kontrak psikologis
transaksional (ß = 0,441; p = 0,000) memberikan pengaruh atau sumbangan yang paling besar
dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Sementara itu, tipe kontrak psikologis
relasional memberikan sumbangan yang kecil dan tidak signifikan terhadap komitmen
organisasi.
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Selanjutnya, hasil regresi berganda pada tipe kontrak psikologis terhadap masingmasing komponen komitmen organisasi menunjukkan bahwa kedua tipe kontrak psikologis
yaitu kontrak transaksional dan relasional tidak selalu secara bersama-sama mempengaruhi
masing-masing komponen komitmen organisasi yaitu komitmen afektif, kontinuans dan
normatif. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 9. Hasil Regresi Ganda Tipe Kontrak Psikologis terhadap Komponen Komitmen
Organisasi
Tipe Kontrak

Komitmen

Komitmen

Komitmen

Psikologis

Afektif

Kontinuans

Normatif

Kontrak

Beta (ß)

Sig.

Beta (ß)

Sig.

Beta (ß)

Sig.

0,328

0,003*

0,495

0,000*

0,295

0,017*

0,261

0,017*

-0,208

0,083

0,029

0,810

Transaksional
Kontrak
Relasional
*

Signifikan pada L.o.S 0,05
Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tipe kontrak transaksional

memberikan pengaruh atau sumbangan yang signifikan terhadap ketiga komponen komitmen
organisasi. Lebih lanjut, kontrak transaksional memberikan pengaruh atau sumbangan yang
paling besar terhadap komitmen kontinuans, kemudian terhadap komitmen afektif dan
sumbangan paling kecil terhadap komitmen normatif. Sementara itu, tipe kontrak relasional
hanya memberikan pengaruh atau sumbangan yang signifikan terhadap komitmen afektif saja.

KESIMPULAN
1. Kontrak psikologis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen organisasi
maupun terhadap ketiga komponen komitmen organisasi, yaitu komitmen afektif,
komitmen kontinuans, dan komitmen normatif. Berdasarkan hal tersebut, semakin tinggi
tingkat pemenuhan kontrak psikologis yang dirasakan partisipan maka semakin tinggi
komitmen organisasi maupun komitmen afektif, kontinuans, dan normatif karyawan
outsourcing terhadap perusahaan penyedia jasa outsourcing.
2. Dari ketiga komponen komitmen organisasi, kontrak psikologis memiliki pengaruh dan
memberikan sumbangan yang paling besar terhadap komitmen afektif. Berdasarkan hal
tersebut, semakin tinggi tingkat pemenuhan kontrak psikologis yang dirasakan partisipan
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maka semakin tinggi komitmen afektif karyawan outsourcing terhadap perusahaan
penyedia jasa outsourcing.
3. Tipe kontrak psikologis yaitu kontrak transaksional dan kontrak

relasional, tidak

semuanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen organisasi. Kontrak
transaksional yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat komitmen organisasi
maupun terhadap ketiga komponen komitmen organisasi yaitu komitmen afektif,
kontinuans dan normatif. Berdasarkan hal tersebut, semakin tinggi tingkat pemenuhan
kontrak transaksional yang dirasakan partisipan maka semakin tinggi komitmen organisasi
maupun komitmen afektif, kontinuans, dan normatif pada karyawan outsourcing terhadap
perusahaan penyedia jasa outsourcing.
4. Tipe kontrak psikologis transaksional memberikan sumbangan paling besar dan signifikan
terhadap komitmen kontinuans karyawan outsourcing dalam penelitian ini. Berdasarkan
hal tersebut, semakin tinggi tingkat pemenuhan kontrak transaksional yang dirasakan
partisipan maka semakin tinggi komitmen kontinuans karyawan outsourcing terhadap
perusahaan penyedia jasa outsourcing.
Pada analisis tambahan, peneliti melihat gambaran masing-masing variabel. Analisis
gambaran kontrak psikologis menghasilkan mayoritas partisipan berada pada kategori sedang.
Hal ini berarti mayoritas partisipan merasa sebagian kontrak psikologis mereka telah dipenuhi
oleh perusahaan. Selain itu, analisis gambaran tipe kontrak psikologis juga menunjukkan
bahwa partisipan penelitian merasa lebih terpenuhi kontrak psikologis transaksionalnya
dibandingkan kontrak psikologis relasional. Selanjutnya, analisis gambaran komitmen
organisasi juga menghasilkan mayoritas partisipan berada pada kategori sedang. Hal ini
menunjukkan secara umum partisipan sudah cukup berkomitmen terhadap perusahan vendor
mereka. Kemudian, dilihat dari masing-masing komponen komitmen organisasi, didapatkan
hasil bahwa karyawan outsourcing dalam penelitian ini memiliki komitmen afektif yang lebih
tinggi dibandingkan komitmen kontinuans dan normatif. Terakhir, analisis perbedaan skor
rata-rata berdasarkan data demografis terhadap kontrak psikologis dan komitmen organisasi
diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan kontrak
psikologis. Selanjutnya, analisis perbedaan nilai rata-rata berdasarkan usia, status pernikahan,
tingkat pendidikan dan masa kerja didapatkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan nilai ratarata yang signifikan pada data demografis tersebut terhadap kontrak psikologis dan komitmen
organisasi.
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DISKUSI
Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, salah satunya
penelitian oleh Hemdi dan Rahim (2011) yang menemukan efek dari kontrak psikologis
terhadap komitmen afektif dan intensi turnover pada karyawan. Dari penelitian tersebut dapat
dilihat bahwa semakin positif karyawan memandang kontrak psikologisnya, akan semakin
tinggi pula komitmen afektifnya terhadap perusahaan serta semakin rendah skor intensi
turnover. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, dalam penelitian ini juga didapatkan hasil
bahwa kontrak psikologis secara signifikan memberikan sumbangan yang paling besar
terhadap komitmen afektif dibandingkan pada kedua komponen komitmen lainnya.
Selanjutnya, diketahui bahwa secara signifikan kontrak transaksional memberikan
sumbangan yang lebih besar terhadap tingkat komitmen kontinuans karyawan outsourcing.
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin terpenuhi kontrak transaksional
karyawan, maka akan semakin meningkat komitmen kontinuans karyawan outsourcing
terhadap perusahaan penyedia jasa outsourcing. Hasil ini sesuai dengan pernyataan Rousseau
dan Wade-Benzoni (1995; dalam Meyer & Allen, 1997) bahwa kontrak psikologis
transaksional lebih mungkin mempengaruhi perkembangan komitmen kontinuans.
Berbeda dengan Rousseau (1990; dalam Haq dkk., 2011) yang berpendapat bahwa
mereka dengan kontrak transaksional dicirikan memiliki tingkat kompetitif yang tinggi dalam
hal ekonomis seperti upah dan tidak adanya komitmen organisasi. Dalam penelitian ini
ditemukan hasil bahwa pemenuhan kontrak transaksional akan membawa karyawan yang
memiliki komitmen kontinuans terhadap organisasi. Hal ini dapat dijelaskan sebagaimana
menurut Coyle-Shapiro dan Kessler (2002) bahwa dalam teori kontrak psikologis karyawan
akan termotivasi untuk membalas apa yang mereka anggap menjadi kewajiban mereka
terhadap organisasi apabila janji-janji perusahaan kepada mereka juga telah terpenuhi.
Komitmen organisasi partisipan yang berada pada kategori sedang, menurut peneliti
didukung oleh terpenuhinya kewajiban perusahaan dalam hal ekonomi yang dirasakan oleh
karyawan outsourcing. Selanjutnya juga dipengaruhi oleh sumbangan yang cukup besar dari
kontrak psikologis transaksional terhadap komitmen afektif dan kontinuans. Hasil ini sesuai
dengan pernyataan De Ven (2011) bahwa meskipun terdapat perbedaan yang signifikan dalam
sikap dan perilaku kerja dari masing-masing tipe kontrak psikologis, tetapi jika sebagian dari
harapan karyawan telah dipenuhi maka kedua tipe kontrak psikologis baik kontrak
transaksional maupun kontrak relasional akan menghasilkan perilaku yang produktif.
Selain itu, tingkat komitmen organisasi karyawan yang mayoritas berada pada kategori
sedang juga dapat dipengaruhi oleh perlakuan perusahaan terhadap karyawannya. Bagaimana
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suatu perusahaan memperlakukan karyawan akan mempengaruhi tingkat komitmen mereka
terhadap organisasi. Hal ini dipertegas oleh Van Dyne dan Ang (1998) yang mengamati
bahwa ketika organisasi memperlakukan karyawan kontrak dengan rasa hormat dan tidak
melihat mereka sebagai orang yang terasingkan, beberapa pekerja kontrak akan memiliki
komitmen yang tinggi terhadap organisasi, memandang positif terhadap kontrak psikologis
mereka, dan akan terlibat menampilkan perilaku kewarganegaraan organisasi seperti halnya
karyawan biasa.
Pada hasil penelitian tambahan penelitian, ditemukan bahwa kelompok partisipan lakilaki memiliki skor rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok partisipan
perempuan. Peneliti berpendapat bahwa mungkin saja perusahaan memberikan perbedaan
terhadap jenis kewajiban serta beban kerja kepada karyawannya berdasarkan jenis kelamin,
sehingga persepsi terhadap pemenuhan kontrak psikologis yang merupakan suatu hal yang
subjektif juga akan berbeda. Selain itu, kemungkinan lain penyebab partisipan laki-laki lebih
memandang positif terhadap kontrak psikologis mereka adalah karena pria memiliki peran
sebagai primary income atau pemberi nafkah utama kepada keluarga. Dengan demikian,
tanggungjawab pria lebih besar terhadap keluarga sehingga membuat kelompok partisipan
pria lebih merasa kontrak psikologisnya telah dipenuhi perusahaan vendor dibandingkan
wanita yang berperan sebagai second income.
SARAN
Pada penelitian berikutnya diharapkan dilakukan pengukuran secara kualitatif maupun
kuantitatif mengenai kontrak psikologis karena kontrak psikologis dipahami secara subjektif
oleh karyawan. Selain itu, memperbanyak sampel dan dengan menggunakan metode sampling
yang berbeda dapat menghasilkan penelitian yang lebih representatif misalnya dengan
meneliti karyawan outsourcing yang berasal dari berbagai perusahaan penyedia jasa
outsourcing. Pemahaman mengenai kontrak psikologis karyawan dapat membantu
pemenuhan harapan karyawan yang dapat menunjang kinerja karyawan terhadap perusahaan.
Selain itu, hubungan pertukaran yang adil dan seimbang menjadi prioritas karyawan
outsourcing dalam hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing, sehingga
perusahaan dapat lebih sensitif terhadap kebutuhan-kebutuhan karyawan outsourcing yang
lebih bersifat ekonomi. Hubungan positif antara perusahaan pengguna dan perusahaan
penyedia jasa outsourcing menjadi penting dalam pembentukan persepsi karyawan mengenai
hubungan kerjanya baik dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing maupun perusahaan
vendor (Liden, dkk. 2003).
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