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KONTRAK PSIKOLOGIS KARYAWAN BADAN USAHA 

MILIK NEGARA (BUMN) 

ABSTRAK 

 

 

Tujuan utama penelitian ini untuk mengetahui kontrak psikologis 

karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian 

menggunakan rancangan survey dengan jumlah ukuran sampel 

sebanyak 267 karyawan BUMN di Provinsi Jambi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Bentuk bentuk kontrak psikologis pada BUMN 

terdiri atas; kontrak keseimbangan (balanced contract),  kontrak 

relasional (relational contract), dan kontrak transaksional 

(transactional contract). Kontrak psikologis karyawan 

diimplementasikan melalui pengembangan karir, penawaran pekerjaan, 

lingkungan social, keuangan, dan keseimbangan dengan pribadi 

karyawan. 

 

Kata Kunci: Kontrak Psikologis, Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

THE PSYCHOLOGICAL CONTRACTS OF EMPLOYEES 

STATE-OWNED ENTERPRISES  

 

ABSTRACT 

 

 

The main purpose of this study is to find out the psychological contracts 

of employees of State-Owned Enterprises. The study used a survey 

design with a total sample size of 267 employees of State-Owned 

Enterprises. The results of the study show that the form of 

psychological contract in State-Owned Enterprises consists of; balanced 

contract, relational contract, and transactional contract. Employee 

psychological contracts are implemented through career development, 

job offers, social, financial and balance environment with employees. 

  

Keywords: Psychological Contracts, State-Owned Enterprises 

(BUMN) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha 

pada skala nasional yang sebagian atau seluruh kepemilikannya 

dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Badan Usaha Milik 

Negara terdiri dari tiga jenis, yaitu Perusahaan Perseroan, 

Perusahaan Perseroan Terbuka dan Perusahaan Umum; 1. 

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah 

BUMN yang bentuknya perseroan terbatas yang modalnya terbagi 

dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51% (lima puluh 

satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia 

yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 2. Perusahaan 

Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, 

adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya 

memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran 

umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang 

pasar modal. 3. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut 

Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan 

tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk memanfaatan umum 

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan 

sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan 

perusahaan. 

Badan Usaha Milik Negara dikelompokan ke dalam tiga belas 

kategori, pada tahun 2014 jumlah BUMN berkurang menjadi 119 

perusahaan dan 2 perusahaan yang sedang dalam proses likuidasi 

dari sebelumnya berjumlah 141 perusahaan di tahun 2013. Dua 

perusahaan, yaitu PT Askes dan PT Jamsostek menjadi Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) ketenaga kerjaan terhitung sejak tanggal 1 

Januari 2014. Sebanyak 14 BUMN perkebunan menjadi 1 holding 

BUMN perkebunan, 6 BUMN kehutanan menjadi 1 holding 
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BUMN kehutanan. PT Reasuransi Umum Indonesia (persero) 

merger ke dalam PT Reasuransi Indonesia Utama (persero) sesuai 

risalah RUPS LB tanggal 15 April Desember 2015 (Up date 

Statistik Jumlah BUMN : 3 Januari 2017). Tingkat  perkembangan 

jumlah BUMN dari tahun 2013 sampai dengan 2016 dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 1. 

Perkembangan Jumlah BUMN di Indonesia 

 

No Kategori Usaha 2013 2014 2015 2016 

1. Pertanian, perkebunan, Kehutanan 

dan Perikanan 

25 7 7 7 

2. Pertambangan dan penggalian 5 5 5 5 

3. Industri Pengolahan 30 29 29 29 

4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air 

Panas dan udara dingin 

2 2 2 2 

5. Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah dan 

Daur Ulang, Pembuangan dan 

Pembersihan Limbah dan Sampah 

2 2 2 2 

6. Konstruksi 10 10 10 10 

7. Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi 

dan Perawatan Mobil dan Sepeda 

Motor 

4 4 4 4 

8. Transportasi dan Pergudangan 24 24 24 24 

9. Penyediaan Akomodasi dan 

Penyediaan 

Makan Minum 

1 1 1 1 

10. Informasi dan Komunikasi 3 3 3 3 

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 22 20 19 19 

12. Real Estat 3 2 2 2 

13. Jasa Profesional, Ilmiah dan 

Teknis 

10 10 10 10 

 Jumlah 141 121 118 118 

 Sumber: Kementerian BUMN, 2018. 
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Menurut Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-

2019, BUMN diharapkan dapat melakukan perannya sebagai 

agent of development secara optimal sehingga dapat ikut serta dan 

menjadi garda terdepan bersama pemerintah membangunan 

perekonomian nasional. BUMN mempunyai tujuan utama 

mendapatkan keuntungan namun juga mempunyai tujuan lain 

yang sifatnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain 

itu BUMN juga termasuk organisasi hibrid yaitu organisasi yang 

mengelola dua jenis dana yang terdiri dari dana publik keuangan 

negara dan dana swasta, dengan ciri dan bentuk tersebut BUMN 

dikatakan organisasi yang unik karena harus berada pada dua sisi 

yang kontradiktif, disatu sisi BUMN harus menjalankan bisnis 

dengan mengikuti tata kelola yang baik (governance) namun 

disisi lain BUMN harus dapat berperan sebagai organisasi publik 

yang juga memberikan pelayanan kepada publik (Akbar, 2015). 

Peran BUMN harus didukung oleh perangkat dan sumber 

daya yang memadai, salah satunya adalah sumber daya manusia 

yang kompeten, berintegritas, serta berdedikasi tinggi dalam 

mewujudkan rencana dan program kerja. Upaya memelihara 

sumber daya manusia potensial dapat dilakukan dengan 

memfasilitasi harapan-harapan karyawan dan menyelaraskan 

dengan tujuan organisasi. Menurut Armstrong (2006), harapan 

menjadi dasar bagi karyawan dalam berkontribusi dan sebaliknya 

organisasi perlu mengelola harapan karyawan melalui mekanisme 

pertukaran yang seimbang, untuk itu diperlukan suatu perjanjian 

yang secara psikologis mampu menciptakan emosi dan sikap yang 

mengarahkan pada perilaku yang dapat melanggengkan dan 

mengharmoniskan hubungan antara karyawan dan organisasi.  

Perkembangan BUMN sangat erat hubungannya dengan 

kontrak psikologis, kontrak   psikologis   yang   diyakini   oleh   

karyawan   bersumber   dari perjanjian-perjanjian    yang    

dijanjikan    oleh   perusahaan kepada karyawan mulai terbentuk 
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selama proses perekrutan. Temuan dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Haslan, Richard & Ramos (2014) menyatakan 

bahwa Badan Usaha Milik Negara di Indonesia pada masa lalu, 

direksi bisa memegang jabatan sampai sepuluh tahun atau lebih. 

Namun, sejak tahun 1999, Top direksi dapat berubah setiap 

waktu, namun tidak seperti bagian top direksi, karyawan 

(manajer, supervisor, staf, dll) memiliki siklus pekerjaan yang 

tidak akan mempengaruhi status pekerjaan mereka. Rasa memiliki 

perusahaan dan sikap terhadap pekerjaan mereka akan berbeda. 

Top direksi dan karyawan memiliki keamanan pekerjaan yang 

berbeda dan itu mungkin mempengaruhi persepsi mereka tentang 

kontrak psikologis itu sendiri. Reformasi kontrak psikologis 

manusia di BUMN tidak memungkinkan BUMN untuk 

memberikan keamanan pekerjaan dan kesempatan promosi, oleh 

karena itu, BUMN yang secara sepihak mengubah kontrak 

psikologis tradisional yang stabil, permanen dan dapat diprediksi.  

Kontrak psikologis diterapkan dalam bentuk hubungan 

formal antara organisasi dan karyawan terkait dengan aspek-

aspek berwujud, namun dalam perkembangannya konsep ini 

memfasilitasi aspek-aspek tak berwujud seperti kehormatan yang 

diperoleh seseorang karena pekerjaanya, kesempatan untuk 

berkembang dan perasaan di ayomi oleh organisasi (Schalk & 

Roe, 2007), Kontrak psikologis merupakan bidang yang sangat 

penting karena beberapa pertimbangan berikut; (1). Saat 

karyawan baru memasuki suatu perusahaan, seringkali karyawan 

belum memiliki pemahaman seutuhnya mengenai hubungan kerja 

yang ada. Kontrak psikologis awal yang diyakini oleh karyawan 

bersumber dari perjanjian-perjanjian yang dijanjikan oleh 

perusahaan (dalam bentuk kesempatan berkarir, penghargaan 

finansial, serta pekerjaan yang menarik) maupun komitmen kerja 

yang telah dijanjikan oleh karyawan bagi perusahaan seperti 

loyalitas, fleksibilitas, kinerja yang baik, dan penuntasan tugas di 

luar tanggung jawab utamanya. (2). Karyawan membangun 
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harapan kontrak psikologisnya berdasarkan 3 sumber utama, yaitu 

janji yang dibuat oleh representatif pihak perusahaan, persepsi 

akan kultur perusahaan, serta penyesuaian antara harapan dengan 

bagaimana perusahaan beroperasi. Kurangnya pemahaman ini 

mendorong karyawan baru untuk dapat secara aktif 

menginterpretasikan pengalaman pertamanya di lingkungan baru 

untuk memprediksi apa yang akan terjadi kelak serta membangun 

harapan harapannya terhadap hubungan kerja yang dilakukan. (3). 

Kontrak psikologis terbentuk dari beberapa kategori dari janji dan 

tanggung jawab serta untuk memahami pengembangan dari 

kontrak psikologis, penting untuk memperhatikan setiap 

kategorinya dan tidak melihatnya sebagai satu kesatuan yang 

utuh. (4). Kontrak psikologis sebagai hasil dari dua faktor utama, 

yaitu petunjuk sosial yang diberikan oleh perusahaan serta kognisi 

dan karakter individu.  

Kontrak psikologis juga merupakan hasil dari dua proses, 

yaitu pengiriman pesan (encoding) dan penerimaan pesan 

(decoding). Pengiriman pesan (encoding) sebagai proses yang 

terjadi ketika karyawan mempercayai perjanjian dan komitmen 

yang disampaikan oleh pihak perusahaan. Pada umumnya, proses 

ini terjadi apabila informasi disampaikan oleh pihak yang 

memiliki wewenang, disampaikan pada situasi yang tepat, dan 

apabila perjanjian disampaikan secara berulang. Proses ini diikuti 

oleh proses penerimaan pesan (decoding), yaitu penyesuaian akan 

informasi yang dimiliki karyawan mengenai janji dan komitmen 

yang disampaikan oleh pihak perusahaan dengan karyawan. 

Proses ini dibangun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh 

pihak perusahaan sehingga karyawan dapat membentuk 

kesimpulan mengenai standar perilaku yang harus ditampilkan, 

(Rousseau, 2004).  

Meskipun pentingnya kontrak psikologis telah dipahami 

secara luas sebagai harapan dan kewajiban antara pihak pemberi 
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pekerjaan dan penerima pekerjaan, namun masalah kritikal dari 

kontrak psikologis hingga sekarang masih belum terselesaikan. 

Perdebatan tentang definisi berpusat di seputar apakah kontrak 

psikologis adalah model mental atau hubungan pertukaran. 

Menurut Rousseau (2004), gagasan bahwa kontrak psikologis 

adalah model mental telah mengarahkan penelitian tentang proses 

yang terlibat dalam kontrak psikologis. Kontrak psikologis 

sebagai model mental telah dikritik karena hanya berfokus pada 

individu dan mengabaikan perspektif organisasi. Menurut Guest 

(2004) kontrak psikologis jika ditempatkan di dalam pikiran 

individu maka tidak sesuai dengan kontrak psikologis saat 

hubungan pertukaran yang mengacu pada teori pertukaran sosial. 

Prinsip utama teori pertukaran sosial adalah bahwa karyawan 

mencari hubungan dengan organisasi yang dapat memberikan 

sumber daya yang berharga. Selanjutnya, karyawan cenderung 

untuk membalas sumber daya yang diterima dengan memberikan 

dukungan kepada organisasi. 

Relevansi hubungan pertukaran yang digambarkan oleh 

kontrak psikologis telah ditunjukkan oleh Conway & Briner 

(2006), Selain itu, Herriot, Manning dan Kidd (Petersitzke, 2009) 

telah memberikan wawasan tentang pemahaman para pelaku 

sekaligus kewajiban supervisor untuk menunjukkan bahwa ketika 

supervisor dianggap mewakili pandangan organisasi, kedua belah 

pihak dapat merumuskan pemahaman tentang kewajiban bersama. 

Kontrak psikologis menurut Rousseau (2004) lebih 

menekankan pada keyakinan terhadap janji dibandingkan dengan 

menekankan pada keyakinan terhadap harapan (ekspektasi). 

Perubahan dari keyakinan terhadap harapan menjadi keyakinan 

terhadap janji terjadi karena janji dianggap lebih contractual dan 

juga spesifik. Namun demikian, harapan dan kewajiban tetap bisa 

dianggap kontrak psikologis ketika harapan dan kewajiban 

tersebut didasarkan pada janji yang telah dibuat sebelumnya. 
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Selanjutnya perkembangan studi kontrak psikologis lebih fokus 

pada janji dan kewajiban dibandingkan dengan harapan.  

Kontrak psikologis bisa terbentuk dari janji-janji yang tidak 

dinyatakan secara jelas (implisit) ataupun janji janji yang 

dinyatakan secara jelas (explisit). Menurut Conway & Briner 

(2006), janji eksplisit merupakan janji yang diperoleh secara 

verbal ataupun tertulis sedangkan janji implisit merupakan janji 

yang diperoleh dari interprestasi tentang pola pertukaran yang lalu 

atau pembelajaran tentang apa yang dialami oleh orang lain. 

Menurut Millmore, Lewis, Saunders, Thornhill, & Morrow 

(2007) bentuk kontrak psikologis merupakan pendamping kontrak 

kerja resmi. Kontrak psikologis terdiri dari 3 bentuk, kontrak 

transaksional (transactional contract), kontrak relasional 

(relational contract) dan kontrak keseimbangan (balanced 

contract). Pertama adalah kontrak transaksional (transactional 

contract) yaitu keyakinan individu terhadap kontrak yang 

melibatkan pengaturan jangka pendek, eksplisit dan menekankan 

pada aspek ekonomi (Rousseau, 2004). Kedua adalah kontrak 

relasional (relational contract)  yaitu keyakinan Individu 

terhadap kontrak psikologis yang dinamis menekankan pada 

aspek jangka panjang, tidak spesifik, implisit menekankan pada 

pertukaran personal dan berdasarkan pada pertukaran nilai 

(Conway & Briner, 2006). Ketiga adalah kontrak keseimbangan 

(balanced contract) merupakan perpaduan antara sifat dari 

kontrak transaksional dan kontrak relasional (Rousseau, 2004). 

Keberadaan BUMN sebagai penyedia lapangan kerja 

terbesar sangat erat hubungannya dengan kontrak psikologis yang 

diyakini oleh karyawan bersumber dari perjanjian-perjanjian yang 

dijanjikan oleh perusahaan kepada karyawan yang mulai 

terbentuk pada proses perekrutan. Pentingnya kontrak psikologis 

pada BUMN muncul ketika karyawan menyakini bahwa 

kewajiban perusahaan pada karyawan akan sebanding dengan 
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kewajiban yang diberikan karyawan kepada perusahaan. 

Memperhatikan peran mendasar dari kontrak psikologis, maka 

sangat penting untuk mengenali dan menganalisis berbagai 

bentuk dari kontrak psikologis dan hubungan kontrak psikologis 

terhadap karakteristik karyawan BUMN. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Saat karyawan baru memasuki suatu perusahaan khususnya 

Badan Usaha Milik Negara  (BUMN), seringkali karyawan belum  

memiliki pemahaman seutuhnya mengenai hubungan kerja yang 

ada. Kontrak psikologis yang diyakini oleh karyawan bersumber   

dari perjanjian-perjanjian yang dijanjikan oleh perusahaan kepada 

karyawan mulai terbentuk dari proses perekrutan. Karyawan baru 

BUMN membangun harapan pada kontrak psikologis dalam 

membangun hubungan interpersonal dengan perusahaan sehingga 

mampu menciptakan kerjasama yang baik dengan perusahaan. 

Hingga akhirnya kesuksesan perusahaan bersama karyawan yang 

mampu bekerja sesuai harapan perusahaan. Berdasarkan uraian 

tersebut maka dirumuskan masalah yang dikaji dalam penelitian 

ini, yaitu; bagaimanakah kontrak psikologis karyawan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontrak psikologis 

karyawan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam  ilmu 

manajemen sumber daya manusia khususnya dalam kajian kontrak 

psikologis dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para 

peneliti sebagai solusi dalam pemecahan suatu masalah empiris 

yang didukung dengan teori yang mendukung sehingga dapat 



9 
 

 
 

memberikan pola pikir yang terstruktur dalam memecahkan suatu 

permasalahan terutama menyangkut kontrak psikologis. Manfaat 

praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi kepentingan organisasi dan karyawan dan dapat menjadi salah 

satu sumber informasi untuk meninjau kembali kontrak psikologis 

karyawan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Definisi Kontrak Psikologis 

Kontrak psikologis mengalami perkembangan mulai dari 

awal teori diperkenalkan hingga saat ini. Menurut Conway & 

Briner (2006) istilah kontrak psikologis (contract psychological) 

pertama kali dipelopori oleh Argyris pada tahun 1960, yang 

menyoroti sifat implisit antara seorang individu dan organisasinya 

yang menspesifikkan pada apa yang masing-masing harapkan 

satu sama lain dan  merupakan aspek tidak tertulis dan informal 

dalam hubungan kerja sebagai dasar untuk pembetukan kontrak 

psikologis, dilanjutkan oleh Schein pada tahun 1970 yang 

mengungkapkan sebuah gagasan tentang kontrak psikologis yang 

menyiratkan bahwa terdapatnya serangkaian harapan tidak tertulis 

antara setiap anggota organisasi dengan manajer maupun yang 

mewakili organisasi. Teori Schein ini diperkuat oleh Rousseau 

dan Wade-Benzoni pada tahun 1994 yang menyatakan bahwa; 

kontrak psikologis merujuk pada keyakinan bahwa individu 

memegang janji yang dibuat, diterima dan diandalkan antara 

mereka dan yang lain, dalam jangka panjang, kontrak psikologis 

dipandang sangat membantu untuk meningkatkan kinerja 

organisasi.  

Kontrak psikologis diaktifkan sebagian besar melalui 

pengalaman prakerja, praktek perekrutan, dan pada awal 

sosialisasi pekerjaan. Menurut Cullinane & Dundon (2006) salah 

satu cara untuk menganalisis keadaan kontrak psikologis adalah 

dengan menyelidiki perbedaan antara apa yang dijanjikan dan apa 

yang disampaikan.  

Penjabaran diatas dapat dinyatakan bahwa kontrak 

psikologis bersifat implisit yaitu merupakan harapan tidak tertulis 

antara karyawan dengan organisasi. Kontrak psikologis dimulai 
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saat prakerja atau saat proses perekrutan atau pada awal 

penempatan karyawan di organisasi, untuk mengetahui apakah 

kontrak psikologis telah dilaksanakan maka dapat di bandingkan 

antara apa yang dijanjikan dengan apa yang diterima karyawan 

pada perusahaan. 

Beberapa definisi kontrak psikologis menurut Conway dan 

Briner (2006) dikemukakan oleh para ahli, seperti; 1) Schein pada 

tahun 1970 yaitu kontrak psikologis didefinisikan sebagai harapan 

tidak tertulis antara anggota suatu organisasi dengan para manajer 

dalam organisasi. Schein percaya bahwa kontrak psikologi 

terbentuk dari janji janji yang di berikan secara implisit. 

Karyawan akan bekerja dengan efekif apabila terdapat kesesuaian 

antara apa yang akan diberikan organisasi kepadanya dan apa 

yang harus ia berikan kepada organisasi. 2) Kotler pada tahun 

1973 menjelaskan bahwa kontrak psikologis merupakan sebuah 

kontrak yang bersifat implisit antara seorang individu dan 

organisasinya yang menspesifikkan pada masing-masing 

harapkan satu sama lain untuk saling memberi dan menerima 

dalam suatu hubungan kerja. 3) Levinson pada tahun 1978 

menjelaskan bahwa kontrak psikologis sebagai kesepakatan tidak 

tertulis, saling berharapan antar pihak yang saling berhubungan 

yaitu antara organisasi dan karyawan. 4) Herriot dan Pemberton 

pada tahun 1995 menjelaskan kontrak psikologis sebagai persepsi 

kedua pihak dalam hubungan kerja, organisasi dan individu, 

kewajiban tersirat dalam hubungan kerja. 5) Morrison dan 

Robinson pada tahun 1997 menjelaskan kontrak psikologis 

sebagai keyakinan seorang karyawan tentang kewajiban imbal 

balik antara karyawan terhadap organisasinya, kewajiban ini 

didasarkan pada janji-janji yang dirasakan oleh karyawan pada 

organisasi. 

Menurut Armstrong (2006) Kontrak psikologis bersifat 

implisit atau tersirat, juga dinamis karena berkembang dari waktu 
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ke waktu, sementara pengalaman terakumulasi, kondisi kerja 

berubah dan karyawan mengevaluasi kembali harapan mereka. 

Kontrak psikologis yang menyoroti fakta bahwa harapan 

karyawan dan harapan pemberi kerja tidak dapat diartikulasikan. 

Kekecewaan pada bagian manajemen pada karyawan yang 

mungkin tidak terelakkan. Kekecewaan ini diringankan jika 

manajemen menghargai bahwa salah satu peran utama mereka 

adalah untuk mengelola harapan, yang berarti menjelaskan apa 

yang mereka percaya harus dicapai seorang karyawan. 

Kompetensi  karyawan harus memiliki nilai-nilai yang harus 

dijunjung tinggi, dan bukan hanya soal mengartikulasikan dan 

menetapkan persyaratan tetapi membahas dan setuju dengan 

individu dan tim.  

Isakson dalam Petersitzke (2009) mendefinisikan kontrak 

psikologis sebagai persepsi terhadap harapan dan tanggung jawab 

yang bersifat imbal balik dalam perjanjian tenaga kerja. Conway 

& Briner (2006) mendefinisikan kontrak psikologis yang 

terbentuk dari dari janji janji yang tidak dinyatakan secara jelas 

atau terang-terangan (implisit) ataupun janji janji yang dinyatakan 

secara jelas atau terang-terangan (eksplisit). Janji implisit 

merupakan janji yang diperoleh dari penafsiran (interprestasi) 

tentang pola pertukaran yang lalu atau pembelajaran tentang apa 

yang dialami oleh orang lain. Janji eksplisit merupakan janji yang 

diperoleh secara verbal atau tertulis. Menurut Conway & Briner 

(2006) karyawan tidak sepenuhnya memahami maksud (janji) 

dari organisasi dan tidak sepenuhnya organisasi memahami 

maksud (janji) dari karyawan, sehingga penafsiran terhadap 

kontrak psikologis tergantung pada individu itu sendiri. Janji yang 

eksplisit  sekalipun masih tetap dapat diinterprestasikan secara 

subjektif. Konten kontrak yang dapat diukur seperti uang 

dipersepsikan dengan subjektifitas yang rendah sedangkan 

loyalitas dipersepsikan dengan subjektifitas yang tinggi. Selain itu 

kontrak psikologis merupakan hubungan pertukaran yang timbal 
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balik dan terus menerus sehingga interprestasi karyawan tentang 

kontrak psikologis dapat mengalami perubahan seiring dengan 

berjalannya waktu. 

Definisi kontrak psikologis yang dikemukakan oleh para 

ahli dapat dinyatakan bahwa kontrak psikologis sebagai harapan 

tidak tertulis yang terbentuk dari janji janji yang di berikan secara 

implisit dalam suatu hubungan kerja. Karyawan akan bekerja 

dengan efekif apabila terdapat kesesuaian antara apa yang 

diberikan organisasi kepadanya dan apa yang harus ia berikan 

kepada organisasi. Penafsiran terhadap kontrak psikologis 

tergantung pada individu itu sendiri sehingga interprestasi 

karyawan tentang kontrak psikologis dapat mengalami perubahan 

seiring dengan berjalannya waktu. 

Konsep kontrak psikologis menurut Armstrong (2006) 

sangat mendalam dan bervariasi serta terbuka untuk berbagai 

interpretasi dan studi teoritis. Kontrak psikologis mengacu pada 

hubungan antara karyawan dan pemberi kerja. Kontrak psikologis 

biasanya terlihat dari sudut pandang atau perasaan karyawan, 

meskipun apresiasi penuh membutuhkan untuk dipahami dari 

kedua belah pihak. Conway & Briner (2006), membentuk konsep 

kontrak psikologis yang terdiri dari kedua harapan dan kewajiban, 

asalkan disertai dengan keyakinan bahwa janji dilaksanakan. 

Keyakinan karyawan tentang kewajiban timbal balik antara 

karyawan terhadap organisasinya, di mana kewajiban ini 

didasarkan pada janji-janji yang dirasakan dan belum tentu diakui 

oleh organisasi. Sementara itu harapan yang belum terpenuhi 

dapat menyebabkan kekecewaan dalam individu, janji yang tidak 

terpenuhi menciptakan perasaan pengkhianatan dan pelanggaran 

kepercayaan. Hal ini dianggap bahwa harapan yang belum 

terpenuhi merupakan kontrak psikologis yang dilanggar karena 

pelanggaran melibatkan aspek-aspek lain seperti hilangnya 
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kepercayaan dan reaksi yang dianggap lebih intens daripada 

harapan yang belum terpenuhi.  

Pendapat Armstrong mendukung teori Rousseau (2004) 

yaitu kontrak psikologis mengacu terhadap keyakinan individu 

mengenai hal dan kondisi dari perjanjian pertukaran imbal balik 

antara individu dan pihak lain. Isu kunci di sini termasuk 

keyakinan bahwa janji telah dibuat dan pertimbangan yang 

ditawarkan dalam pertukaran mengikat berbagai pihak untuk 

memberikan kewajiban secara imbal balik mengenai kewajiban. 

Kontrak psikologis merupakan kepercayaan individu terhadap 

perjanjian pertukaran antara perusahaan tersebut dengan 

karyawan. Pelanggaran kontrak psikologis terjadi ketika 

karyawan yang bersangkutan tidak menerima balas jasa yang 

sesuai dengan yang dijanjikan oleh perusahaan. Konsep 

Rousseau, kontrak psikologis yang dibentuk oleh keyakinan 

individu tentang kewajiban bersama organisasi, menunjukkan 

bahwa penelitian tentang kontrak psikologis  yang dilakukan 

sejak rekonseptualisasi cukup besar, namun pembangunan konsep 

teoritis masih kurang karena banyak pertanyaan belum terjawab. 

Konseptualisasi pertama kontrak psikologis didasarkan pada 

harapan, Rousseau merubah konsep ini dengan asumsi bahwa 

kontrak mengandaikan gagasan perjanjian, janji yang dibuat dan 

janji-janji yang diterima.  

Konsep kontrak psikologis yang dikemukakan para ahli 

diatas dapat dinyatakan bahwa kontrak psikologis merupakan 

konsep yang mendalam dan bervariasi. Kontrak psikologis 

mengacu pada hubungan antara karyawan dan pemberi kerja. 

Kontrak psikologis bersifat implisit atau tersirat namun dinamis 

karena kontrak psikologis berkembang dari waktu ke waktu, 

sementara kondisi kerja berubah dan karyawan mengevaluasi 

kembali harapan mereka. Konseptualisasi kontrak psikologis 

didasarkan pada harapan dan kewajiban, harapan yang belum 

terpenuhi dapat menyebabkan kekecewaan pada karyawan, dan 
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janji yang tidak terpenuhi dapat menciptakan pelanggaran kontrak 

psikologis, maka salah satu cara untuk menganalisis keadaan 

kontrak psikologis adalah dengan menyelidiki perbedaan antara 

apa yang harapkan dan apa yang dijanjikan. 

Karyawan dapat berkembang dan menunjukkan 

kompetensi, memiliki peluang untuk tumbuh lebih lanjut, 

mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan diberikan 

umpan balik mengenai bagaimana pekerjaan mereka. Sementara 

perusahaan mungkin berharap karyawan memberi kinerja terbaik 

mereka atas nama organisasi atau menempatkan kepentingan 

perusahaaan lebih dulu, berkomitmen sepenuhnya terhadap nilai-

nilai perusahaan, rela dan setia (loyal) dan meningkatkan kualitas 

gambaran (image) organisasi di depan pelanggan dan 

pemasoknya. Jelas terlihat bahwa masing-masing pihak memiliki 

kepentingan yang berbeda, yang nantinya berlanjut menjadi 

aspek-aspek yang ada dalam daftar kontrak psikologis.  

Griffin & Moorhead (2014) menjelaskan konsep dasar 

hubungan pertukaran dalam kontrak psikologis secara detail 

melalui ilustrasi kontribusi - dorongan yang dapat dilihat pada 

gambar 1 berikut ini: 

Gambar 1. 

Konsep dasar hubungan pertukaran kontrak   psikologis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conway & Briner (2006) menjelaskan bahwa pemenuhan 

kontrak psikologis yang sesuai menghasilkan perasaan dihargai, 

 Usaha 

 Kemampuan 

 Loyalitas 

 Keahlian 

 Waktu 

 Kompetensi 

 Gaji 

 Tunjangan 

 Job Security 

 Peluang Karir 

 Status 

 Peluang Promosi 

 

Kontribusi dari Karyawan Dorongan dari Organisasi 
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meningkatkan kepercayaan dan membawa pada hasil (outcome) 

karyawan dan organisasi yang positif. Petersitzke (2009), 

menjelaskan kontrak psikologis yang menggambarkan pemahaman 

subjektif dari karyawan tentang kewajiban bersama antara 

karyawan dan majikan.  

Perdebatan tentang definisi kontrak psikologis berpusat di 

seputar apakah kontrak psikologis adalah model mental atau 

hubungan pertukaran. Model mental berkembang dari pengalaman 

masa lalu, beberapa elemen dalam model mental dapat dibagi oleh 

sekelompok orang dalam pekerjaan, organisasi atau kelompok 

orang yang sama, namun elemen model mental lainnya mungkin 

unik bagi orang yang memegang gagasan tersebut. Model mental 

mencakup berbagai tingkat abstraksi, mungkin berisi beberapa ide 

terhubung pada tingkat abstraksi yang rendah. Menurut Rousseau 

(2004), gagasan bahwa kontrak psikologis adalah model mental 

telah mengarahkan penelitian tentang proses yang terlibat dalam 

kontrak psikologis serta pelanggaran kontrak psikologis.  

Menurut Petersitzke (2009) kontrak psikologis sebagai model 

mental telah dikritik karena hanya berfokus pada individu. Sisi 

organisasi terhadap hubungan bukanlah fokus perhatian utama. Jika 

kontrak psikologis adalah model mental individu, ini berarti bahwa 

organisasi tidak memiliki kontrak psikologis. Sebenarnya, 

penelitian yang berasal dari definisi model mental sebagian besar 

mengabaikan perspektif organisasi. Kontrak psikologis melibatkan 

kesepakatan antara dua pihak. Kontrak psikologis mengacu pada 

teori pertukaran sosial. Prinsip utama teori pertukaran sosial adalah 

bahwa karyawan mencari hubungan dengan pihak lain yang dapat 

memberikan sumber daya yang berharga. Selanjutnya, orang 

cenderung untuk membalas sumber daya yang diterima dengan 

memberikan dukungan dan sumber daya kepada orang lain. 

Beberapa penulis berpendapat bahwa temuan empiris mereka 

memberi dukungan untuk model pertukaran sosial dan bukan 

model mental. Misalnya; 1). Rigotti dan Mohr pada tahun 2004 
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menunjukkan bahwa persepsi keadilan kontrak psikologis lebih 

penting untuk kepuasan kerja, komitmen dan niat untuk bertahan 

daripada pemenuhan janji individu. Bila kontrak psikologis 

didefinisikan sebagai model mental, masalah ini dihindari karena 

organisasi bukan merupakan unit analisis utama, hanya persepsi 

individu terhadap organisasi. Kemudian organisasi dapat 

dikonseptualisasikan seperti apapun yang dirasakan oleh 

anggotanya. 2). Herriot, Manning dan Kidd pada tahun 1997 dalam 

Petersitzke (2009) menunjukkan bahwa perwakilan organisasi yang 

mengirimkan pesan kontrak psikologis bertentangan dengan 

kenyataan organisasi. Inilah salah satu alasan mengapa individu 

memiliki kontrak psikologis yang tidak lengkap atau tidak jelas. 

Menurut Conwey & Briner (2006) kontrak psikologis memiliki 

hubungan pertukaran yang dilihat dari janji implisit yaitu janji yang 

diperoleh dari interprestasi tentang pola pertukaran yang lalu atau 

pembelajaran tentang apa yang dialami orang lain dan janji 

eksplisit atau janji yang diperoleh secara tertulis. 

Penjabaran diatas dinyatakan bahwa kontrak psikologis pada 

awalnya merupakan  teori model mental yang lebih menekankan 

kepada keyakinan terhadap janji dibandingkan keyakinan terhadap 

harapan (ekspaktasi), kontrak psikologis dalam teori model mental 

mencakup beberapa tingkat abstraksi yaitu proses yang ditempuh 

hingga pada sesuatu yang umum, namun teori model mental ini 

telah dikeritik karena hanya berfokus pada individu dan 

mengabaikan perspektif organisasi padahal kontrak psikologis 

melibatkan kesepakatan antara dua pihak maka muncul teori 

hubungan pertukaran yang merupakan kesepakatan pertukaran 

antara dua pihak yaitu pihak penerima pekerjaan dan pihak pemberi 

pekerjaan. Persepsi keadilan kontrak psikologis lebih penting untuk 

kepuasan kerja, komitmen dan niat untuk bertahan daripada 

pemenuhan janji individu, organisasi dapat dikonseptualisasikan 

seperti apapun yang dirasakan oleh anggotanya. 
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2.1.2 Bentuk-Bentuk Kontrak Psikologis 

Bentuk dari kontrak psikologis merupakan substansi yang 

telah mereka janjikan baik secara implisit maupun eksplisit, 

harapan karyawan dan organisasi sebagai pendamping kontrak 

kerja resmi. Kontrak psikologis menurut Rousseau (2004), terdiri 

dari 3 bentuk, yaitu kontrak transaksional (transactional 

contract), kontrak relasional (relational contract) dan kontrak 

keseimbangan (balanced contract); 

1. Kontrak transaksional (transactional contract) 

Pada dasarnya kontrak transaksional (transactional contract) 

bersifat jangka pendek (short term) dan berfokus pada aspek 

pertukaran ekonomis, jenis pekerjaan yang sempit (narrow) 

dan keterlibatan minimal karyawan dalam organisasi. Terdapat 

dua dimensi utama yang dikaji dalam kontrak transaksional, 

yaitu; 

a. Jenis pekerjaan yang sempit (narrow) Karyawan diwajibkan 

untuk melakukan hanya serangkaian pekerjaan yang dalam 

kontrak merupakan pekerjaan yang diperhitungkan dalam 

imbal jasa. Organisasi membatasi keterlibatan karyawan 

dalam organisasi dan memberikan kesempatan terbatas 

untuk pelatihan dan pengembangan. 

b. Jangka pendek (short term) 

Karyawan tidak memiliki kewajiban untuk tetap bekerja di 

organisasi selamanya dan berkomitmen untuk bekerja 

hingga batas waktu tertentu. Organisasi menawarkan 

hubungan kerja yang hanya untuk jangka waktu tertentu dan 

tidak berkewajiban untuk menjamin karir karyawan jangka 

panjang. Kontrak transaksional dikarakteristikan dengan 

perjanjian yang bersifat moneter dengan keterlibatan 

karyawan yang terbatas dalam organisasi maupun 

hubungannya dengan individu lain di organisasi sehingga 

tampak perbedaan yang signifikan dengan konsep kontrak 

relasional. 
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2. Kontrak relasional (relational contract) 

Kontrak relasional (Relational contract) memiliki jangka 

waktu yang panjang tetapi berakhirnya tidak dapat ditentukan. 

Jenis kontrak ini juga melibatkan faktor sosio-emosional, 

seperti kepercayaan, keamanan, dan loyalitas. Masing-masing 

pihak berharap terjadi hubungan imbal balik (reciprocal). 

Kontrak relasional dikarakteristikan dengan hubungan jangka 

panjang. Lebih lanjut, kontrak relasional tidak terbatas waktu, 

memperkenalkan suatu hubungan yang terus menerus antara 

karyawan dan organisasi, melibatkan pertukaran uang dan 

memberikan penghargaan yang tidak melibatkan pertukaran 

uang (non-monetary reward) seperti loyalitas imbal balik, 

dukungan, penghargaan terhadap karir, dukungan seperti 

pelatihan dan kesempatan pengembangan jangka panjang 

dalam organisasi. 

Rousseau (2004) menyimpulkan bahwa kontrak 

relasional menyangkut dua dimensi, yaitu dimensi kemantapan 

(stability) dan kesetiaan (loyalty). 

a. Kemantapan (stability) 

Karyawan diwajibkan untuk bekerja pada organisasi untuk 

jangka waktu yang relatif lama dan melakukan hal-hal lain 

untuk mempertahankan pekerjaannya. Organisasi dalam hal 

ini menawarkan paket kompensasi yang stabil dan 

hubungan kerja jangka panjang. 

b. Kesetiaan (loyalty) 

Karyawan diwajibkan untuk mendukung organisasi, 

menunjukkan kesetiaan dan komitmen terhadap kebutuhan 

dan kepentingan organisasi. Selain itu, karyawan 

diharapkan menjadi anggota organisasi yang baik. 

Organisasi sebaliknya memberikan komitmen untuk 

menjamin kesejahteraan dan kebutuhan karyawan beserta 

keluarganya. 
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3. Kontrak keseimbangan (balanced contract) 

Kontrak keseimbangan (balanced contract) merupakan 

perpaduan antara sifat dari kontrak transaksional dan relasional 

(Rousseau, 2004). Kontrak keseimbangan (balanced contract) 

bersifat dinamis dan terbuka (open-ended) yang berfokus pada 

keberhasilan ekonomi perusahaan dan kesempatan karyawan 

untuk mengembangkan karir. Baik pihak karyawan maupun 

perusahaan saling memberikan kontribusi dalam pembelajaran 

dan pengembangan. 

Kontrak keseimbangan (balanced contract) terdiri dari 

kelayakan kerja eksternal (external employability), promosi 

internal (internal advancement) dan kinerja dinamis (dynamic 

performance). 

a. Kelayakan kerja eksternal (external employability) meliputi 

pengembangan karir di luar organisasi. Pada aspek ini, 

karyawan memiliki kewajiban untuk mengembangkan 

keterampilan berharga (marketable skills) di luar organisasi. 

Sedangkan kewajiban organisasi yaitu meningkatkan 

hubungan kerja jangka panjang baik di dalam maupun di 

luar organisasi. 

b. Promosi internal (internal advancement) meliputi 

pengembangan karir dalam pasar tenaga kerja internal. 

Karyawan berkewajiban untuk mengembangkan 

keterampilan yang dihargai oleh organisasi saat ini. Di 

samping itu, organisasi berkewajiban untuk menciptakan 

kesempatan pengembangan karir kepada para pekerja 

didalam perusahaan.  

c. Kinerja dinamis (dynamic performance) meliputi kewajiban 

karyawan untuk melakukan hal-hal yang baru dan 

membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan 

agar menjadi perusahaan yang kompetitif. Sedangkan 

kewajiban organisasi yaitu membantu karyawan dalam 
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meningkatkan pembelajaran dan melaksanakan persyaratan 

persyaratan kinerja. 

 

Penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa bentuk bentuk 

kontrak psikologis yang terdiri atas; 1). Kontrak transaksional 

(transactional contract) yaitu kontrak psikologis yang bersifat 

jangka pendek dan jenis pekerjaan yang sempit dengan 

keterlibatan minimal karyawan dalam organisasi, 2). Kontrak 

relasional (relational contract yaitu kontrak psikologis yang 

bersifat jangka panjang yang melibatkan faktor sosio-emosional, 

seperti kepercayaan, keamanan, dan loyalitas, dan 3). Kontrak 

keseimbangan (balanced contract) yang merupakan perpaduan 

antara sifat dari kontrak transaksional dan relasional yang bersifat 

dinamis dan open-ended yang berfokus pada keberhasilan 

ekonomi perusahaan dan kesempatan karyawan untuk 

mengembangkan karir, baik karyawan maupun perusahaan saling 

memberikan kontribusi dalam pembelajaran dan pengembangan. 

 

2.1.3 Pengukuran Kontrak Psikologis 

  Terpenuhinya kontrak psikologis tergantung pada dua dimensi: 

1. Tingkat harapan dan persepsi karyawan bahwa perusahaan 

akan menyediakan apa yang diperoleh sesuai dengan apa 

yang diberikan karyawan. 

2. Asumsi adanya kesamaan persepsi mengenai pertukaran: 

seperti pertukaran uang dan waktu kerja, pertukaran 

kebutuhan kerja, pertukaran kebutuhan sosial/rasa aman 

dengan kerja keras dan loyalitas, pertukaran kesempatan 

untuk aktualisasi diri dengan usaha yang kreatif untuk 

mencapai tujuan perusahaan atau kombinasi lainnya. 

Rousseau (2004) menjelaskan bahwa penilaian yang 

digunakan dalam penelitian kontrak psikologis dibedakan dalam 

tiga bentuk orientasi pengukuran: 
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1. Berorientasi pada ciri (feature-oriented): membandingkan 

kontrak psikologis untuk beberapa atribut atau dimensi.  

2. Berorientasi pada persyaratan (content-oriented): memeriksa 

persyaratan tertentu dari kontrak psikologis. 

3. Berorientasi pada penilaian (evaluation-oriented): menilai 

tingkat pemenuhan, perubahan atau pelanggaran yang 

dialami dalam konteks kontrak.  

Kickul & Lester (2001) terdapat dua struktur dimensi 

dalam pengukuran kontrak psikologis yang meliputi kontrak 

ekstrinsik dan kontrak intrinsik. 

1. Kontrak ekstrinsik melibatkan perjanjian pemberi kerja 

kepada karyawan, seperti jam kerja yang fleksibel, 

lingkungan kerja yang aman dan gaji yang kompetitif serta 

bonus. 

2. Kontrak intrinsik melibatkan perjanjian pemberi kerja kepada 

karyawan dengan sifat pekerjaan seperti seleksi diri dalam 

pekerjaan, ulasan pengambilan keputusan, pengendalian diri, 

terlibat dalam semua jenis pekerjaan yang menantang, 

memberikan dukungan dalam organisasi, partisipasi dalam 

pengambilan keputusan, memberikan peluang pembangunan 

dan sebagainya.  

Menurut Chen, Ling & Fang (2003) kontrak psikologis 

karyawan terdiri dari dua dimensi yaitu;  

1. Tanggung jawab nyata.  

2. Tanggung jawab pembangunan.  

Smissen (2015) menjelaskan bahwa kontrak psikologis 

mencakup aspek hubungan kerja baik yang dilakukan perusahaan 

kepada karyawan maupun karyawan kepada perusahaan. Kontrak   

psikologis   awal   yang   diyakini   oleh   karyawan   bersumber   

dari perjanjian-perjanjian yang dijanjikan oleh perusahaan dalam 

bentuk kesempatan  berkarir,  penghargaan  finansial, serta 

pekerjaan yang menarik maupun komitmen kerja yang telah 

dijanjikan oleh karyawan bagi perusahaan seperti loyalitas, 
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fleksibilitas, kinerja yang baik, dan penuntasan tugas di luar 

tanggung  jawab  utamanya. Smissen (2015) mengukur kontrak 

psikologis melalui janji organisasi kepada karyawannya dalam hal 

: 

1. Pengembangan karir 

Menawarkan pengembangan karir dan promosi dalam 

organisasi (seperti kemungkinan untuk pengembangan, 

diangkat menjadi pegawai tetap, peluang promosi). 

2. Penawaran pekerjaan (job content) 

Pekerjaan yang menantang, konten pekerjaan yang menarik, 

dan menggunakan kapasitas kerja yang baik. 

3. Lingkungan sosial. 

Lingkungan kerja dan menyenangkan seperti komunikasi yang 

baik antar rekan kerja, kerjasama yang baik dalam kelompok 

baik terhadap atasan maupun sesama rekan kerja. 

4. Keuangan 

Kompensasi penawaran ganti rugi yang tepat, seperti: 

remunerasi sepadan dengan pekerjaan, kondisi kerja yang 

memiliki konsekuensi pajak yang menguntungkan. 

5. Keseimbangan dengan pribadi karyawan 

Menghormati dan pemahaman untuk situasi pribadi karyawan. 

Misalnya: fleksibilitas dalam jam kerja, pemahaman tentang 

keadaan pribadi. 

Sedangkan janji karyawan kepada perusahaan adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Usaha dan kinerja 

Kesediaan untuk bekerja lebih baik untuk kemajuan 

organisasi. Dengan cara meningkatkan prestasi kerja, bekerja 

baik secara kuantitatif dan kualitatif, dapat bekerja sama 

dengan baik terhadap pimpinan dan rekan kerja. 

2. Keluwesan 
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Kesediaan untuk menjadi fleksibel dalam melaksanakan 

pekerjaan yang perlu dilakukan seperti bekerja lembur, 

membawa pulang kerja. 

3. Loyalitas 

Kesediaan untuk terus bekerja lebih lama untuk organisasi 

dengan cara tidak menerima setiap tawaran pekerjaan yang 

datang bersama, bekerja untuk organisasi setidaknya selama 

beberapa tahun. 

4. Berperilaku lebih baik 

Kesediaan untuk bertingkah laku lebih baik terhadap 

organisasi. Seperti tidak membongkar rahasia dan informasi 

penting perusahaan, jujur berurusan dengan sumber daya dan 

anggaran. 

5. Ketersediaan 

Kesediaan untuk menjaga status ketersediaan pada tingkat 

yang dapat diterima, seperti: mengambil pelatihan yang 

tersedia, bersedia mengikuti jenjang pendalaman pendidikan 

dan ketrampilan jika dibutuhkan perusahaan (Smissen, 2015).  

 

Penjabaran diatas dapat dinyatakan bahwa kontrak psikologis 

awal yang diyakini oleh karyawan bersumber dari perjanjian-perjanjian 

yang dijanjikan oleh perusahaan mencakup aspek hubungan kerja baik 

yang dilakukan perusahaan kepada karyawan maupun karyawan kepada 

perusahaan. Mendukung teori kontrak psikologis Smissen (2015) maka 

penelitian ini mempertimbangkan bahwa kontrak psikologis dimulai 

pada saat karyawan baru memasuki suatu perusahaan, seringkali 

karyawan belum memiliki pemahaman seutuhnya mengenai hubungan 

kerja yang ada, dengan pengukuran kontrak psikologis; 1). 

Pengembangan karir, 2). Penawaran pekerjaan, 3). Lingkungan sosial, 

4). Keuangan dan 5). Keseimbangan dengan pribadi karyawan. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian 

yang peneliti lakukan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. 

Penelitian Terdahulu 

 

1. Judul Penelitian Psychological Contract and Turnover Intention of 

Dispatched Employees: Mediating Effects of Job 

Satisfaction and Organizational Commitment 

Peneliti Xiong, Ye, & Wang 

Tahun 2017 

Variabel yang terkait Psychological Contract  

Job Satisfaction and Organizational Commitment 

Hasil/Temuan Kontrak psikologis karyawan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional, dan secara tidak langsung 

mempengaruhi hasil kerja karyawan melalui peran 

mediasi kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional. Selanjutnya, efek mediasi individual 

dari kepuasan kerja lebih besar daripada efek 

mediasi berkelanjutan dari komitmen organisasi dan 

kepuasan kerja. 

Persamaan Mengkaji kontrak psikologis dengan dimensi 

kepuasan  kerja dan komitmen, menggunakan 

metode penelitian survei dengan pendekatan 

penelitian kuantitatif . 

Perbedaan Terdapat beberapa dimensi yang berbeda dalam 

pengujian seperti dispatched employee, turnover 

intention, organizatinal citizenship behavior . 

2. Judul Penelitian Organizational Commitment, Psychological 

Contract Fulfillment and Job Performance: A 

Longitudinal Quantity-qualitative Study 
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Peneliti  Maia, L, G. 

Tahun  2015 

Variabel yang terkait Organizational Commitment, Psychological 

Contract 

Hasil/Temuan  Merupakan studi Longitudinal quantity dan 

qualitative yang menemukan hubungan yang positif 

pada kontrak psikologis dengan komitmen namun 

ditemukan hubungan antara komitmen dan prestasi 

kerja yang berbeda menurut lintasan. 

Persamaan Mengkaji organizational commitment dan 

psychological contract dalam penelitian 

Perbedaan Terdapat beberapa variabel yang berbeda seperti; 

Kepuasan kerja, prestasi kerja, organizatinal 

citizenship behavior, dan penggunaan metodologi 

penelitian serta alat analisa yang berbeda. 

3. Judul Penelitian A Study of the Relationship between Change 

Management, Psychological Contract & 

Organizational Citizenship Behavior  

  

Peneliti Nutakki, Reddy, & Balan 

Tahun 2015 

Variabel yang terkait Organizational citizenship behavior, psychological 

contract  

Hasil/Temuan Terdapatnya hubungan positif yang kuat dari 

variabel kontrak psikologis dengan Organizational 

Citizenship Behavior  

Persamaan Mengkaji Organizational citizenship behavior dan 

psychological contract dalam penelitian 

Perbedaan Terdapat beberapa variabel yang berbeda seperti; 

Change Management, Job Satisfaction and 

Organizational Commitment dengan pendekatan 

penelitian studi relationship dan survei cross 

sectional 
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4. Judul Penelitian Psychological Contract, Organizational 

Commitment and Work Satisfaction: Survey of 

Researchers in Chinese State-Owned Engineering 

Research Institutions 

 

Peneliti Jianwu Zhou, Michel Plaisent, Lili Zheng, & 

Prosper Bernard 

Tahun 2014 

Variabel yang terkait Psychological Contract, Organizational 

Commitment and Work Satisfaction 

Hasil/Temuan Kontrak psikologis memiliki pengaruh yang 

signifikan  dan berkorelasi positif terhadap 

komitmen organisasional dan kepuasan kerja. 

Persamaan Mengkaji kontrak psikologis, kepuasan kerja dan 

komitmen, menggunakan metode penelitian survei 

dengan pendekatan penelitian kuantitatif dan 

penyebaran kuesioner. 

Perbedaan Terdapat beberapa variabel yang berbeda seperti; 

Organizational citizenship behavior dan tidak 

terdapat nya variabel yang memediasi.  

5. Judul Penelitian A cross-sectional study of the relationships between 

organizational justices and OCB: Roles of 

organizational identification and psychological 

contracts, Leadership & Organization Development 

Peneliti Choi, Kwon, B., Moon, H, K., Ko, W., &Kim, K, 

M.  

Tahun 2014 

Variabel yang terkait Psychological contracts, OCB 

Hasil/Temuan Penelitian ini mengeksplorasi mekanisme internal 

mengenai jenis keadilan organisasional terhadap 

OCB dengan mengidentifikasi efek mediasi OI dan 

peran moderasi kontrak psikologis  

Persamaan Mengkaji kontrak psikologis, OCB 

Perbedaan Kontrak psikologis  sebagai moderasi  

Sumber: diolah untuk penelitian, 2018 
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Kontrak psikologis yang diteliti secara luas dan banyak 

dikutip selama ini memiliki efek terhadap sikap dan prilaku 

karyawan. Novelty yang peneliti sajikan adalah kontrak 

psikologis dan konsekuensi akibatnya terhadap karakteristik 

responden yaitu jenis kelamin, umur, pendidikan dan masa kerja 

karyawan. Kontribusi penelitian kontrak psikologis diharapkan 

dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dalam 

bidang kajian ilmu manajemen sumber daya manusia dan 

diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk 

meninjau kembali kontrak psikologis pada Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN). 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Mempertimbangkan temuan-temuan terdahulu mengenai 

kontrak psikologis yang belum bersifat konklusif disebabkan 

keterbatasan penelitian empirik, maka studi kontrak psikologis 

karyawan pada BUMN dapat dilihat dari bentuk bentuk-kontrak 

psikologis dan keterkaitannya dengan karakteristik karyawan. 

Bentuk kontrak psikologis secara formal dapat diungkapkan 

seperti tampak pada gambar berikut:  

 

Gambar 2. 

Bentuk kontrak psikologis 

 

 

 

 

 

Sumber: Sry Rosita, 2018. 

BENTUK 

KONTRAK 

PSIKOLOGIS 

Transactional Contract 

Relational Contract 

Balanced Contract 



29 
 

 
 

Gambar 2. di atas menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kontrak 

psikologis terdiri atas kontrak transaksional (transactional contract), 

kontrak relasional (relational contract) dan kontrak keseimbangan 

(balanced contract). Dimensi-dimensi kontrak psikologis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut 

ini: 

 

Gambar 3. 

Dimensi Kontrak Psikologis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sry Rosita, 2018 

 

Gambar 3. di atas menjelaskan bahwa dimensi-dimensi kontrak 

psikologis terdiri atas pengembangan karir, penawaran pekerjaan, 

lingkungan sosial, keuangan, dan keseimbangan dengan pribadi 

karyawan. Karakteristik karyawan BUMN yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut: 

DIMENSI 

KONTRAK 

PSIKOLOGIS 

Kesimbangan dengan 

pribadi karaywan 

Keuangan 

Lingkungan Sosial 

Penawaran Pekerjaan 

Pengembangan Karir 



30 
 

 

Gambar 4. 

Karaktersitik Karyawan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sry Rosita, 2018. 

 

Gambar 4. di atas menjelaskan bahwa karakteristik karyawan 

terdiri atas umur, jenis kelamin, pendidikan, dan masa jabatan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disusun kerangka konseptual 

seperti tersaji dalam gambar berikut ini:  

Gambar 5. 

Kerangka Pemikiran 
                 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

Karakteristik Karyawan 

BUMN 

1. Jenis Kelamin 

2. Umur 

3. Pendidikan 

4. Masa Kerja 

Kontrak Psikologis 

1. Pengembangan Karir 

2. Penawaran Pekerjaan 

3. Lingkungan Sosial 

4. Keuangan 

5. Keseimbangan dengan 

pribadi karyawan 

KARAKTERISTIK 

KARYAWAN 

BUMN 

Umur 

Jenis Kelamin 

Pendidikan 

Masa Jabatan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan rancangan penelitian 

survey. Babbie (2014) mengemukakan bahwa rancangan penelitian 

survey memiliki tiga tujuan umum, yaitu deskripsi, eksplanasi, dan 

eksplorasi. Tujuan deskriptif dari penelitian ini untuk 

menggambarkan karakteristik tertentu dari populasi berdasarkan 

data sampel.  

Metode penelitian jenis deskriptif menginterpretasi obyek 

sesuai dengan apa adanya artinya bahwa dalam penelitian, peneliti 

tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi 

terhadap objek atau wilayah penelitian, dengan menggunakan 

pendekatan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji 

teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, 

memberikan deskripsi statistik, menaksir dan meramalkan 

hasilnya.  Secara eksplanatif, penelitian ini ingin menjelaskan 

bagaimana kontrak psikologis karyawan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN). Tujuan eksploratif juga terungkap dari penelitian 

ini, yakni untuk mengajukan ide-ide atau arahan-arahan bagi 

penelitian mendatang berdasarkan bukti-bukti empirik yang 

ditemukankan dalam penelitian ini. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Penarikan sampel dirancang dengan tahapan sebagai mana 

dikemukakan oleh Zikmund, Babin, Carr, & Griffin (2009), 

sebagai berikut: 

Tahap pertama dari proses penarikan sampel adalah 

mendefinisikan populasi yang akan menjadi target penelitian. 

Dalam penelitian ini populasi target adalah karyawan BUMN yang 

http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=William+G.+Zikmund&column=author
http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=+Barry+J.+Babin&column=author
http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=+Jon+C.+Carr&column=author
http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=+Mitch+Griffin&column=author
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berada di Provinsi Jambi. Adapun alasan pemilihan BUMN sebagai 

target populasi penelitian adalah sebagai berikut: 

1. BUMN merupakan pelaku kegiatan ekonomi dalam 

perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. 

2. Untuk mendukung sistem otonomi daerah didalam membangun 

perekonomian.  

3. Mengingat arah positif dalam mengelola BUMN diharapkan 

bahwa variabel variabel yang ada pada penelitian ini dapat 

mendorong BUMN untuk meningkatkan pelayanan yang 

berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.  

Tahap kedua adalah penentuan kerangka sampel, yakni 

unsur-unsur populasi yang akan digunakan untuk penarikan 

sampel. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi mengenai 

perusahaan-perusahaan BUMN yakni Perusahaan Perseroan, 

Perusahaan Perseroan Terbuka dan Perusahaan Umum, namun 

karena terkendala biaya, waktu dan sebagainya, maka penelitian ini 

di fokuskan pada perusahaan BUMN pada jenis Perseroan dan 

Perseroan Terbuka  , dengan pertimbangan tingkat kinerja ekselen 

yang dicapai perusahaan sesuai hasil asesmen yang dilakukan 

dengan mengacu pada kriteria penilaian kinerja unggul yang telah 

ditetapkan oleh Kementerian BUMN (Kementerian BUMN, 2017). 

Tahap ketiga adalah penentuan metode sampling, penelitian 

ini menggunakan metode sampling probabilita dengan teknik 

simple random sampling  atau yang dikenal dengan pengambilan 

sampel acak sederhana yaitu cara pengambilan sampel dimana 

setiap unsur yang membentuk populasi diberi kesempatan yang 

sama untuk terpilih menjadi sampel. 

Tahap keempat adalah penentuan unit sampling, di sini yang 

menjadi unit sampling adalah kategori usaha BUMN dari 

perusahaan persero dan perseroan terbatas. Daftar unit sampling 

pada BUMN dapat dilihat pada tabel berikut ini; 
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Tabel 3. 

Daftar BUMN menurut kategori usaha dan jenis unit sampling 

 
No Kategori Usaha Jenis BUMN Jumlah  Jumlah 

Populasi 

1 Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan 

Persero 1 200 

2 Pengadaan Listrik, Gas, 

Uap/Air Panas dan udara dingin 

Persero 2 170 

3 Transportasi dan Pergudangan Persero 2 230 

4 Informasi dan Komunikasi Persero Terbuka 1 85 

5 Jasa Keuangan dan Asuransi Persero Terbuka 2 120 

Total 8 805 

Sumber: diolah untuk penelitian, 2018 

 

Tahap kelima adalah penentuan ukuran sampel. Hair, Black, 

Babin, & Anderson (2009), bahwa di dalam model persamaan 

structural (SEM) ukuran sampel memainkan peran penting dalam 

estimasi dan interpretasi hasil-hasil SEM. Menurut Loehlin & 

Beaujean (2017) untuk mengurangi bias pada semua jenis estimasi 

SEM maka jumlah sampel paling sedikit berjumlah 200.  

Pengambilan sampel dengan teknik probability sampling 

dengan menggunakan rumus slovin (Umar, 2011); 

           n  =    N 

       1 + Ne
2
 

n =  jumlah sampel 

N = ukuran populasi 

e = error margin yang ditetapkan atau persentase kelonggaran 

ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 5%. 

n  =    805 

           1 + 805(0.05) 
2
 

n = 267,22  
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maka ukuran sampel untuk penelitian ini adalah 267 karyawan 

BUMN. 

Tahap keenam adalah penseleksian unit-unit sampling 

aktual. Jumlah sampel sebanyak 267 Karyawan BUMN akan 

ditarik secara proporsional dari perusahaan BUMN dalam kategori 

usaha; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pengadaan Listrik, 

Gas, Uap/Air Panas dan udara dingin, Transportasi dan 

Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan 

Asuransi. Penentuan sampel aktual akan ditarik secara random. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data yang diperlukan untuk menguji hipotesis yang 

diajukan seluruhnya berupa data primer yang diperoleh dari 

responden dengan instrument utama penelitian berupa  seperangkat 

kuesioner terstruktur. Data yang diharapkan terkumpul dari 

instrument kuesioner adalah seluruh data primer yang menyangkut 

kontrak psikologis pada BUMN. 

Pengumpulan data dilakukan dengan pertama tama meminta 

kesediaan manajemen perusahaan yang menjadi target penelitian 

untuk berpartisipasi, kemudian menyampaikan kuesioner penelitian 

untuk diisi oleh para responden.   Operasi lapangan untuk 

pengumpulan data dilakukan dengan merekrut beberapa 

enumerator. Para enumerator dibekali dengan pelatihan singkat 

mengenai kuesioner penelitian dan teknik pengumpulan data di 

lapangan. Untuk memastikan bahwa para responden bersedia 

mengisi kuesioner dan mengembalikannya dikarenakan para 

responden banyak yang bertugas diluar kantor (petugas pelaksana) 

maka peneliti yang dibantu enumerator melakukan perjanjian 

kepada pihak manajemen perusahaan untuk dapat menerima 

kembali kuesioner yang telah diisi responden dan pada waktu yang 

telah dijanjikan peneliti yang dibantu enumertor mengambil secara 

kolektif  kuesioner tersebut. 
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Kuesioner penelitian dirancang menggunakan pernyataan-

pernyataan tertutup, para responden hanya memberikan tanda 

lingkaran pada alternatif jawaban yang diberikan untuk masing-

masing indikator, yang merentang antara angka 1 hingga angka 5. 

Format kuesioner menyangkut pertanyaan-pertanyaan mengenai 

kontrak psikologis. 

Alasan pokok digunakan kuesioner sebaga instrument utama 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Alasan materi 

- Penjaringan data mengenai kontrak psikologis akan lebih 

tepat apa bila instrument yang digunakan berbentuk 

kuesioner karena indicator cukup kompleks. 

- Untuk mengungkap keberlakuan umum dari hasil yang 

dibatasi oleh fenomena yang terjadi dilokasi penelitian maka 

melalui kuesioner dapat dibuat standar sehingga semua 

responden dapat diberikan pertanyaan yang sama. 

2. Alasan Teknis 

- Pernyataan dalam kuesioner disusun dengan cermat sehingga 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

- Kuesioner disebar kepada responden dalam waktu relatif 

singkat dan dijawab oleh responden menurut kecepatannya 

masing masing serta menurut waktu senggang responden. 

- Kuesioner dapat dibuat anonim sehingga diharapkan 

responden bebas dan jujur dalam menjawab. 

- Akan lebih efisien ditinjau dari segi waktu maupun tenaga 

karena tidak memerlukan hadirnya peneliti. 

 

3.4 Operasionalisasi Variabel 

Kontrak psikologis sesuai dengan pandangan Vos, Buyens & 

Schalk (Smissen, 2015) yang terbentuk dari janji organisasi kepada 

karyawan diukur melalui indikator; 1. Pengembangan karir, 2. 

Penawaran pekerjaan  (job content),  3. Lingkungan sosial, 4. 
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Keuangan. 5. Keseimbangan dengan pribadi karyawan, yang 

dioperasionalkan menjadi 15 pernyataan dengan menggunakan 

instrumen berupa kuesioner. Dengan menggunakan skala ordinal 

yaitu pengukuran yang disusun secara runtut dari yang rendah 

sampai yang tinggi atau sebaliknya, kemudian direspon dalam 

bentuk skala likert. 

Untuk membuat operasionalisasi variabel yang lengkap 

beberapa langkah berikut perlu dilakukan : 

1. Telah dikembangkan teori berdasarkan pada hubungan sebab 

akibat, dimana perubahan yang terjadi pada satu variabel 

diasumsikan untuk menghasilkan perubahan pada variabel lain. 

2. Membentuk sebuah diagram alur dari hubungan kausal langkah 

berikutnya adalah menggambarkan hubungan antara variabel 

pada sebuah diagram alur yang secara khusus dapat membantu 

dalam menggambarkan serangkaian hubungan antar konstruk 

dan model teoritis yang telah dibangun pada tahap pertama. 

Konstruk-konstruk yang dibangun dalam diagram alur dapat 

dibedakan dalam dua kelompok konstruk (Ferdinand, 2006) 

yaitu: 

a. Konstruk eksogen, dikenal juga sebagai source variables atau 

independent variables yang tidak diprediksi oleh variabel 

yang lain dalam model. Konstruk eksogen adalah konstruk 

yang dituju oleh garis dengan satu ujung panah. 

b. Konstruk endogen, merupakan faktor-faktor yang diprediksi 

oleh satu atau beberapa konstruk. Konstruk endogen dapat 

memprediksi satu atau beberapa konstruk endogen lainnya, 

tetapi konstruk eksogen hanya dapat berhubungan kausal 

dengan konstruk endogen. 

c. Persamaan-persamaan struktural (structural equations) 

dirumuskan untuk menyatakan hubungan kausalitas antar 

berbagai konstruk. 
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Tabel 4. 

Operasionalisasi Variabel 

 
Variabel Dimensi dan Indikator Skala No Item 

Kontrak 

psikologis  

 

 

Kontrak psikologis (janji organisasi 

kepada karyawan) 

1. Pengembangan karir 

2. Penawaran Pekerjaan (job content) 

3. Lingkungan sosial 

4. Keuangan 

5. Keseimbangan dengan pribadi 

karyawan 

Ordinal 1-15 

 

 

 

 

 

 

Sumber: dikembangkan untuk ajuan penelitian, 2018 

 

3.5 Metode Pengelolahan dan Analisis Data 

Berdasarkan operasional variabel diatas maka dapat diketahui 

pengukuran data semuanya berskala ordinal yaitu pengukuran yang 

disusun secara runtut dari yang rendah sampai yang tinggi atau 

sebaliknya, kemudian direspon dalam bentuk skala likert. Opsi 

jawaban dalam bentuk skala likert terdiri atas 5 (lima) yaitu sangat 

setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, 

yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 5. 

Opsi Jawaban Skala Likert 

Jawaban Responden Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Cukup Setuju 3 

Tidak Setuju  2 

Sangat Tidak Setuju 1 

                         Sumber : diolah untuk penelitian, 2018. 

 

Untuk menetapkan peringkat dalam setiap variabel 

penelitian, dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dan 

ideal. Skor aktual diperoleh melalui hasil perhitungan seluruh 
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pendapat responden, sedangakan skor ideal diperoleh dari prediksi 

nilai tertinggi dikalikan dengan jumlah pertanyaan kuesioner 

dikalikan dengan jumlah responden. 

                     Skor aktual 

Nilai skor =                     X 100% 

                     Skor ideal 

Pembagian skor yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 

berikut ini:  

Tabel 6. 

Pembagian skor 
 Skor Minimum 2 3 4 Maksimum 

Tingkatan Sangat 

Rendah 

Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi 

Nilai skor 20  - 35.9    36  - 51.9    52  - 67.9   68 -83.9  84   - 100    

Sumber : diolah untuk penelitian  

Skor maksimum tiap item kuesioner adalah maksimal 5, 

skor minimum adalah 1 atau 20  dari skor maksimum 5 atau 100, 

jarak antara skor yang berdekatan adalah satu per lima dari selisih 

nilai maksimum dengan nilai minimum atau sama dengan 16  dari 

nilai maksimum 100, yaitu skor 1 dari 20 sampai 35,9, skor 2 

yaitu dari 36 sampai 51,9, skor 3 yaitu dari 52 sampai 67,9, skor 4 

yaitu dari 68  sampai 83,9 dan skor maksimum adalah 5 yaitu dari 

84 sampai 100. 

 

3.6 Alat Analisis Data 

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

tabel silang (crosstab). Analisis tabel silang (crosstab) merupakan 

analisis korelasional yang digunakan untuk melihat hubungan 

antara kontrak psikologis dengan karakteristik karyawan BUMN.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia 

Dasar keberadaan Badan Usaha Milik (BUMN) adalah Pasal 

33 ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang 

menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi 

Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai 

oleh Negara”. Dalam melaksanakan tugas konstitusional tersebut, 

Negara melakukan penguasaan atas seluruh kekuatan ekonomi 

melalui regulasi sektoral yang merupakan kewenangan Menteri 

Teknis dan kepemilikan Negara pada unit-unit usaha milik negara 

yang menjadi kewenangan Menteri BUMN. Sebagai turunan dari 

UUD Tahun 1945 tersebut, kebijakan pembinaan BUMN 

dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 

tentang Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, dalam pengelolaan 

usahanya, BUMN juga tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, protokol pasar modal (paket UU Pasar 

Modal dan peraturan pelaksanaannya khusus bagi BUMN yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia), paket UU Keuangan Negara dan 

Paket UU Pemeriksaan dan Pengawasan (Laporan Kinerja 

Kementerian Bumn, 2015). 

Penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara  (BUMN) yang sebagian 

besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, 

merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian 

nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam 

menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi 

melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi 

ekonomi. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut 

berperan menghasilkan barang dan/atau jasa diperlukan dalam 

rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. 
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Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau 

perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha 

swasta. Disamping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis 

sebagai pelaksana pelayanan pengembangan usaha kecil/koperasi. 

BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang 

signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil 

privatisasi. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam 

kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, 

seperti  sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, 

manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, 

transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi. 

Penataan yang berkelanjutan atas pelaksanaan peran BUMN 

telah diamanatkan pula oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR) melalui Ketetapan Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-

Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Tap MPR tersebut 

menggariskan bahwa BUMN, terutama yang usahanya berkaitan 

dengan kepentingan umum, perlu terus ditata dan disehatkan 

melalui restrukturisasi dan bagi BUMN yang usahanya tidak 

berkaitan dengan kepentingan umum dan berada dalam sektor yang 

telah kompetitif didorong untuk privatisasi.  

Penataan sistem pengelolaan dan pengawasan BUMN telah 

dilakukan Pemerintah dan kiranya akan terus berlanjut. Salah satu 

langkah yang telah dilakukan adalah dengan penataan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN. Pada tahun 

1960, telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 

1960 dengan tujuan mengusahakan adanya keseragaman dalam 

cara mengurus dan menguasai serta bentuk hukum dari badan 

usaha negara yang ada.   Pada tahun 1969, ditetapkan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 1969. Dalam  Undang-Undang tersebut, 

BUMN disederhanakan bentuknya menjadi tiga bentuk usaha 

negara yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan) yang sepenuhnya tunduk 

pada ketentuan Indonesiasche Bedrijvenwet. Perusahaan Umum 
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(Perum) yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-undang 

Nomor 19 Prp. 

 Tahun 1960, Perusahaan Perseroan (Persero) yang 

sepenuhnya tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum 

Dagang khususnya pasal-pasal yang mengatur Perseroan Terbatas 

saat ini telah diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 

tentang  Perseroan Terbatas.  Sejalan dengan amanat Undang-

undang Nomor 9 Tahun 1969, Pemerintah membuat pedoman 

pembinaan BUMN yang mengatur secara rinci hal-hal yang 

berkaitan dengan mekanisme pembinaan, pengelolaan dan 

pengawasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 1983, kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO), 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan 

Umum (PERUM) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 

tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN).   

Berbagai  Peraturan Pemerintah tersebut memberikan arahan 

yang lebih pasti mengenai sistem yang dipakai dalam upaya 

peningkatan kinerja BUMN, yaitu berupa pemberlakuan 

mekanisme korporasi secara jelas dan tegas dalam pengelolaan 

BUMN.  Namun, berbagai peraturan perundang-undangan yang 

ada tersebut masih belum memberi landasan hukum yang kuat di 

dalam pengembangan badan usaha negara sejalan dengan 

perkembangan dunia korporasi seperti halnya upaya-upaya 

privatisasi dan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan 

yang baik. 

 Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, dan memperhatikan 

amanat ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999, maka ditetapkan 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 yang 

mengatur BUMN secara lebih komprehensif dan sesuai dengan 

perkembangan dunia usaha. Undang-undang tersebut dimaksudkan 

untuk memenuhi visi pengembangan BUMN di masa yang akan 
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datang dan meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip tata kelola 

perusahaan yang baik (good corporate governance).  Penerapan 

prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam melakukan 

pengelolaan dan pengawasan BUMN.  Pengalaman membuktikan 

bahwa keterpurukan ekonomi di berbagai  negara termasuk 

Indonesia, antara lain disebabkan perusahaan-perusahaan di negara 

tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan 

yang baik  (good corporate governance)  secara konsisten.  

 

4.2 Peran Badan usaha Milik Negara (BUMN)  

Peran BUMN dalam sistem perekonomian nasional tersebut 

adalah sebagai penghasil barang dan atau jasa demi pemenuhan 

hajat hidup orang banyak. Peran BUMN lainnya adalah sebagai 

pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati swasta, 

pelaksana pelayanan publik, pembuka lapangan kerja, penghasil 

devisa negara, pembantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, 

serta pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. 

BUMN berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk 

menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Sejak tahun 2001 

seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian 

BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri BUMN. BUMN di 

Indonesia berdasarkan kategori Usaha dapat dilihat pada lampiran 

6.  

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan 

koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan 

demokrasi ekonomi. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN 

ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan 

dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran 

masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai 

pelopor dan/atau perintis dalam sektor sektor usaha yang belum 

diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai 

peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang 

kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha 
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kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber 

penerimaan Negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis 

pajak, dividen dan hasil privatisasi.  

Pelaksanaan peran tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha 

pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, 

perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, 

keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan 

perdagangan, serta konstruksi. Dalam kenyataannya, walaupun 

BUMN telah mencapai tujuan awal sebagai agen pembangunan dan 

pendorong terciptanya korporasi, namun tujuan tersebut dicapai 

dengan biaya yang relatif tinggi. Kinerja perusahaan dinilai belum 

efisien, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh 

dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. Dikarenakan 

berbagai kendala, BUMN belum sepenuhnya dapat menyediakan 

barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan 

harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetisi dalam 

persaingan bisnis secara global. Selain itu, karena keterbatasan 

sumber daya, fungsi BUMN baik sebagai pelopor/perintis maupun 

sebagai penyeimbang kekuatan swasta besar, juga belum 

sepenuhnya dapat dilaksanakan.  

Organisasi pemerintah yang memiliki Tugas Pokok dan 

Fungsi (Tupoksi) melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan 

Negara/Badan Usaha Milik Negara di Republik Indonesia telah ada 

sejak tahun 1973, yang awalnya merupakan bagian dari unit kerja 

di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. 

Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali 

perubahan dan perkembangan. Dalam periode 1973 sampai dengan 

1993, unit yang menangani pembinaan BUMN berada pada unit 

setingkat Eselon II. Awalnya, unit organisasi itu disebut Direktorat 

Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara). 

Selanjutnya terjadi perubahan nama menjadi Direktorat Persero dan 

BUN (Badan Usaha Negara). Terakhir kalinya pada unit organisasi 
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setingkat eselon II, organisasi ini berubah menjadi Direktorat 

Pembinaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sampai dengan 

tahun 1993. 

Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk 

mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap Badan 

Usaha Milik Negara, dalam periode 1993 sampai dengan 1998, 

organisasi yang awalnya hanya setingkat Direktorat/Eselon II, 

ditingkatkan menjadi setaraf Direktorat Jenderal/Eselon I, dengan 

nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-

PBUN). Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap 

keuangan negara sangat signifikan, pada tahun 1998 sampai dengan 

2000, pemerintah Republik Indonesia mengubah bentuk organisasi 

pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat Kementerian. 

Awal dari perubahan bentuk organisasi menjadi Kementerian 

terjadi di masa pemerintahan Kabinet Pembangunan VI, dengan 

nama Kementerian Negara Penanaman Modal dan Pembinaan 

BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN. 

Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur 

organisasi Kementerian ini sempat dihapuskan dan dikembalikan 

lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan Departemen 

Keuangan. Namun, di tahun 2001, ketika terjadi suksesi pucuk 

kepemimpinan Republik Indonesia, organisasi pembina BUMN 

tersebut dikembalikan lagi fungsinya menjadi setingkat 

Kementerian sampai dengan periode Kabinet Indonesia Bersatu. 

Menteri yang menanggani BUMN digabungkan dengan penanaman 

modal, sehingga disebut Menteri Negara Penanaman Modal dan 

Pembinaan BUMN ketika kembali terjadi pergantian Presiden RI, 

di bawah kabinet yang disebut Kabinet Gotong Royong kembali 

dipisahkan antara pembinaan BUMN dengan penanaman modal.  

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, 

Badan Usaha Milik Negara  (BUMN) dirancang untuk 

menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan 

pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja 
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dan nilai (value) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari 

tindakan-tindakan pengeksloitasian di luar asas tata kelola 

perusahaan yang baik (good corporate governance).  Undang-

undang ini juga dirancang untuk menata dan mempertegas peran 

lembaga dan posisi wakil pemerintah sebagai pemegang 

saham/pemilik modal BUMN, serta mempertegas dan memperjelas 

hubungan BUMN selaku operator usaha dengan lembaga 

pemerintah sebagai regulator.  

Disamping itu, Undang-undang ini mengatur  pula ketentuan 

mengenai restrukturisasi dan privatisasi sebagai alat dan cara 

pembenahan BUMN untuk mencapai cita-citanya serta hal-hal 

penting lainnya yang mendukung dan dapat menjadi landasan bagi 

upaya-upaya penyehatan BUMN. Khusus mengenai program 

privatisasi, Undang-undang ini mengatur pula ketentuan mengenai 

restrukturisasi dan privatisasi sebagai alat dan cara pembenahan 

BUMN untuk mencapai cita-citanya serta hal-hal penting lainnya 

yang mendukung dan dapat menjadi landasan bagi upaya-upaya 

penyehatan BUMN. Khusus mengenai privatisasi, Undang-undang 

ini menegaskan bahwa privatisasi hanya dapat dilakukan terhadap 

BUMN yang berbentuk Persero sepanjang dimungkinkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor kegiatan yang 

dilakukan Persero tersebut.  BUMN Persero dapat diprivatisasi 

karena selain dimungkinkan oleh ketentuan di bidang pasar 

modal  juga karena pada umumnya hanya BUMN Persero yang 

telah bergerak dalam sektor-sektor yang kompetitif,  Privatisasi 

senantiasa memperhatikan manfaat bagi rakyat. 

 

4.3 Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk 

keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha 

Milik Negara  (BUMN) disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu 
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Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk 

keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta 

Prusahaan Umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk 

melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah 

guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat.  Untuk bentuk usaha Perum, walaupun 

keberadaannya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namum 

demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan 

untuk itu Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar 

bisa hidup berkelanjutan. 

BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada 

masyarakat sekaligus memberikan konstribusi dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan 

keuangan negara. Meskipun maksud dan tujuan Persero adalah 

untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk 

melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus 

dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.  

Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai 

dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan 

bisnis atau komersial, sedangkan untuk Perum yang tujuannya 

menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam 

pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan 

perusahaan yang sehat. Dengan maksud dan tujuan seperti ini, 

setiap hasil usaha dari BUMN, baik barang maupun jasa, dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan perintisan merupakan 

suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat, namum kegiatan tersebut belum dapat 

dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak 

menguntungkan.   

Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui 

penugasan kepada BUMN. Dalam hal adanya kebutuhan 

masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi 
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suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan 

umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha 

golongan ekonomi lemah. Suatu Persero dapat melakukan 

penggabungan atau peleburan diri dengan Persero lainnya atau 

Perum yang telah ada atau sebaliknya. Penggabungan dan 

peleburan BUMN dapat dilakukan tanpa diadakan likuidasi lerlebih 

dahulu.   

Dengan adanya penggabungan tersebut Persero atau Perum 

yang menggabungkan diri menjadi bubar.   Sedangkan dengan 

adanya peleburan BUMN yang saling meleburkan diri menjadi 

bubar dan membentuk satu BUMN baru. Perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh BUMN untuk mengambil alih BUMN lainnya atau 

Perseroan Terbatas, baik seluruh atau sebagian besar saham/modal 

yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap 

BUMN atau Perseroan Terbatas tersebut. Karena pendirian BUMN 

dilakukan dengan Peraturan Pemerintah yang menyebutkan 

besarnya penyertaan modal negara dalam pendirian BUMN 

dimaksud, pembubaran BUMN tersebut harus dilakukan pula 

dengan Peraturan Pemerintah.  

Dalam Peraturan Pemerintah tentang pembubaran BUMN, 

dapat pula ditetapkan agar sisa hasil likuidasi dijadikan penyertaan 

modal negara pada BUMN lain yang telah ada atau dijadikan 

penyertaan dalam rangka pendirian BUMN baru.  Jika tidak 

ditetapkan demikian sisa hasil likuidasi disetorkan langsung ke Kas 

Negara, karena merupakan hak negara sebagai pemegang saham 

atau pemilik modal BUMN. Karena setiap pendirian BUMN 

dilakukan dengan Peraturan Pemerintah, apabila ada perubahan 

terhadap keberadaan BUMN dimaksud, baik karena penggabungan, 

peleburan, pengambilalihan maupun pembubaran, harus dilakukan 

pula dengan Peraturan Pemerintah. 

 Tindakan untuk melakukan penggabungan, peleburan, 

pengambilalihan dan pembubaran BUMN akan berakibat langsung 
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kepada kepentingan BUMN, pemegang saham, pihak ketiga, dan 

karyawan BUMN.  Pada dasarnya dengan melakukan tindakan-

tindakan tersebut, diharapkan BUMN yang dipertahankan dan yang 

baru dibentuk akan menjadi lebih baik.  Kepentingan pemegang 

saham tidak bisa dirugikan, demikian juga halnya pihak ketiga, 

perlu diberitahu sebelumnya sehingga hak-hak mereka dapat 

diselesaikan secara  memadai.  Adapun mengenai karyawan yang 

merupakan aset BUMN itu sendiri diupayakan agar mereka tidak 

akan dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau apabila 

harus terjadi PHK.  PHK adalah pilihan yang terakhir dan harus 

diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Oleh 

karena itu, sebelum tindakan-tindakan tersebut diatas dilakukan, 

Direksi BUMN yang akan melakukan penggabungan, peleburan, 

pengambilalihan, dan pembubaran tersebut perlu mensosialisasikan 

terlebih dahulu kepada karyawannya masing-masing.  

Meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk 

mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal 

yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh 

pemerintah.  Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara 

finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi 

atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut 

termasuk margin yang diharapkan. 

Sebagaimana mandat yang diberikan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, pemerintah berkewajiban untuk 

menyehatkan badan usaha, terutama yang usahanya berkaitan 

dengan kepentingan umum.  Upaya penyehatan badan usaha ini 

dapat dilaksanakan melalui restrukturisasi agar perusahaan dapat 

beroperasi secara lebih efisien, transparan dan profesional sehingga 

badan usaha dapat memberikan produk/layanan terbaik dengan 

harga yang kompetitif kepada konsumen, serta memberikan 

manfaat kepada negara.  

Sebelum melaksanakan restrukturisasi, pemerintah akan 

mempertimbangkan asas biaya dan manfaat dari restrukturisasi 
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tersebut. Restrukturisasi sektoral terutama ditujukan kepada sektor-

sektor yang mendapat poteksi di masa lalu atau terdapat monopoli 

alamiah.  Restrukturisasi sektoral dimaksudkan untuk menciptakan 

iklim usaha yang sehat, sehingga terjadi kompetisi yang sehat, 

efisiensi, dan pelayanan yang optimal.  Restrukturisasi industri 

tersebut berkaitan dengan pengaturan usaha 

(regulasi).  Pembenahan dan penataan regulasi dilaksanakan 

bersama-sama dengan departemen terkait.  

Restrukturisasi sektor dapat dilaksanakan melalui cara-cara 

berikut; memisahkan segmen-segmen dalam sektor untuk 

mengurangi integrasi vertikal sektor, peningkatan kompetisi, 

introduksi persaingan dari industri subtitusi, pemasok lain dalam 

sektor yang sama, dan peningkatan persaingan pasar, serta 

demonopolisasi melalui regulasi. Untuk perusahaan-perusahaan 

yang memiliki kewajiban pelayanan publik, perusahaan-perusahaan 

ini masih dalam proses restrukturisasi.   

Dengan tidak mengabaikan kepentingan publik, perusahaan 

akan menerapkan prinsip-prinsip usaha untuk lebih meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas perusahaan.  Upaya ini untuk 

memperjelas berapa tingkat subsidi pemerintah terhadap biaya 

pelayanan masyarakat tersebut. Dengan dilakukannya privatisasi 

diharapkan akan terjadi perubahan atas budaya perusahaan sebagai 

akibat dari masuknya pemegang saham baru, baik melalui 

penawaran umum ataupun melalui penyertaan 

langsung.  Perusahaan akan dihadapkan pada kewajiban 

pemenuhan persyaratan-persyaratan keterbukaan yang merupakan 

persyaratan utama dari suatu proses go public, atau adanya sasaran-

sasaran  perusahaan yang harus dicapai sebagai akibat masuknya 

pemegang saham baru.   

Budaya perusahaan yang berubah tersebut akan dapat 

mempertinggi daya saing perusahaan dalam berkompetisi dengan 

pesaing-pesaing, baik nasional, regional, bahkan global sehingga 



50 
 

 

pada akhirnya  akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar 

terhadap perekonomian nasional dalam bentuk barang dan jasa 

yang semakin berkualitas dan terjangkau harganya, serta 

penerimaan negara dalam bentuk pajak yang akan semakin besar 

pula. Dengan demikian maksud dan tujuan privatisasi pada 

dasarnya adalah untuk meningkatkan peran Persero dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan umum dengan memperluas 

kepemilikan masyarakat atas Persero, serta untuk menunjang 

stabilitas perekonomian nsional. Meskipun privatisasi bertujuan 

untuk melakukan efisiensi, sedapat mungkin tidak sampai 

menimbulkan keresahan bagi karyawan.  Oleh karena itu dalam 

melaksanakan privatisasi sejauh mungkin perlu diupayakan agar 

tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).  PHK hanya dapat 

dilakukan setelah jangka waktu tertentu  setelah pelaksanaan 

privatisasi, kecuali karyawan melakukan tindakan-tindakan yang 

melanggar ketentuan hukum.   

Selanjutnya apabila PHK terjadi pelaksanaannya dilakukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Sehubungan dengan 

itu, dalam upaya agar karyawan dan serikat pekerja maupun 

masyarakat dapat memahami manfaat privatisasi pemerintah perlu 

melakukan sosialisasi tentang manfaat privatisasi secara terarah 

dan konsisten. Pelaksanaan privatisasi dilakukan secara transparan, 

baik dalam proses penyiapannya maupun dalam 

pelaksanaannya.  Proses privatisasi dilaksanakan dengan 

berpedoman pada prosedur privatisasi yang telah ditetapkan tanpa 

ada intervensi dari pihak lain di luar mekanisme korporasi serta 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  Proses privatisasi 

juga dilakukan dengan berkonsultasi secara intensif dengan pihak-

pihak terkait sehingga proses dan pelaksanaannya dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.  

Yang dimaksud dengan industri/sektor usaha kompetitif 

adalah industri/sektor usaha yang pada dasarnya diusahakan oleh 

siapa saja, baik BUMN maupun swasta.  Dengan kata lain tidak ada 
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peraturan perundang-undangan (kebijakan sektoral) yang melarang 

swasta melakukan kegiatan di sektor tersebut, atau tegasnya sektor 

tersebut tidak semata-mata dikhususkan untuk BUMN.   Yang 

dimaksud dengan industri/sektor usaha yang unsur teknologi cepat 

berubah adalah industri/sektor usaha kompetitif dengan ciri utama 

terjadinya perubahan teknologi yang sangat cepat dan memerlukan 

investasi yang sangat besar untuk mengganti teknologinya. 

 

4.4 Modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh 

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara 

yang dipisahkan. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah 

kekayaan negara yang besaral dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara 

pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. 

Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang bentuknya 

perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang 

seluruh atau paling sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) 

sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan 

utamanya mengejar keuntungan.  

Perusahaan Perseroan Terbuka  (Persero Terbuka) adalah 

Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi 

kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasal 

modal. Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh 

modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang 

bertujuan untuk memanfaatan umum berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar 

keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 

 

Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :  
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1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian 

nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada 

khususnya. 

2. Mengejar keuntungan. 

3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan 

barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi 

pemenuhan hajat hidup orang banyak. 

4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat 

dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. 

5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada 

pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. 

 

Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau 

penyertaan pada BUMN bersumber dari : 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  

2. Kapitalisasi cadangan.  

3. Sumber lainnya. 

 

4.5 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Era Reformasi 

Memasuki era reformasi, BUMN menghadapi beberapa 

tekanan dan tuntutan, yaitu antara lain: (1) BUMN dituntut untuk 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan 

negara melalui setoran dividen; (2) BUMN menghadapi tekanan 

yang semakin besar dari masyarakat untuk menghasilkan produk 

barang dan jasa yang murah dan berkualitas tinggi; (3) BUMN 

masih akan berhadapan dengan pihak yang mencoba melakukan 

rent seeking, korupsi, kolusi, dan nepotisme; (4) BUMN di sisi lain 

dituntut untuk ekonomis dan efisien agar menjadi entitas bisnis 

yang profesional dan berfokus pada economy, efficiency, 

effectiveness, equity, quality, and performance; (5) BUMN juga 

dituntut untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penugasan 

Pemerintah dalam kewajiban pelayanan umum (PSO). (Laporan 

Kinerja Kementerian BUMN, 2015). 
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Dikutip dari Rencana Strategis Kementrian BUMN 2015 – 

2019, kesiapan beradaptasi dalam era ekonomi biru, dimana prinsip 

ekonomi biru adalah memanfaatkan modal alam dan teknologi 

yang berorientasi pada kelestarian alam melalui efektivitas biaya 

produksi dan konsumsi, peningkatan kualitas hidup manusia dan 

makhluk alam, pengurangan risiko lingkungan hidup demi 

keharmonisan kehidupan alam dan manusia. Dalam ekonomi biru, 

BUMN ditantang untuk memanfaatkan sesuatu yang sudah baik 

menjadi nilai tambah baru (new value added). Artinya bukan hanya 

mengolah limbah menjadi pro lingkungan melainkan 

memanfaatkan limbah secara kreatif dan inovatif, dengan nilai 

tambah baru. Mendaur ulang dengan satu tujuan mulia, untuk 

pertumbuhan, untuk mendukung pembangunan dan mengangkat 

derajat ekonomi masyarakat Indonesia (pro growth, pro poor, pro 

development). 

Dalam mengembangkan bisnis BUMN berbasis triple bottom 

line ′P′ : People, Planet dan Profit sesuai amanat Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan system perencanaan 

pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi 

antar pelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, 

sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan 

antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi 

masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya 

secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.  

Kontribusi BUMN dalam memberdayakan ekonomi rakyat 

dalam rangka mendukung pemberdayaaan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) dan Koperasi, Pemerintah melalui BUMN 

menyelenggarakan program KUR dan Program Kemitraan dan 

Bina Lingkungan, dimana BUMN banyak berperan dalam 
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berkontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 

serta dalam turut meningkatan kesejahteraan rakyat. Program ini 

diharapkan dapat ikut memberdayakan masyarakat dan pada 

akhirnya ikut mensejahterakan masyarakat. Dasar hukum 

pelaksanaan KUR adalah Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 

2007 tanggal 12Juni 2007 tentang Kebijakan percepatan 

pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM serta 

perkuatan perusahaan penjaminan bagi UMKM dengan 

memperkuat modal dan perluasan jangkauan pelayanan. BUMN 

yang diberi tugas untuk melaksanakan program KUR adalah Bank 

BUMN (Mandiri, BRI, BNI dan BTN) yang bertugas melakukan 

penyaluran KUR serta PT, Askrindo dan Perum Jamkrindo yang 

bertugas sebagai lembaga penjaminan. 

Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan 

kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui 

pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN sedangkan Program 

Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial 

masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana bagian laba 

BUMN. Bentuk Program Kemitraan adalah pinjaman membiayai 

modal kerja atau pembelian fixed asset peningkatan produktifitas 

dan pinjaman khusus pelaksanaan usaha mitra, termasuk untuk 

memenuhi pesanan sedangkan Program Bina Lingkungan seperti 

bantuan korban bencana alam, pendidikan & pelatihan, 

peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana 

umum, sarana ibadah, pelestarian alam serta bantuan social 

kemasyarakatan dalam peningkatan kemiskinan.  

Kontribusi BUMN dalam Mensukseskan Sistem Jaminan 

Sosial Nasional Undang-undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional menetapkan bahwa jaminan sosial terdiri 

atas jaminan kesehatan, kecelakaan kerja (JKK), hari tua (JHT), 

pensiun (JP) dan kematian (JKM). Undang- undang No. 24 tahun 

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

selanjutnya membagi penyelenggara kelima jenis program jaminan 
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sosial tersebut dalam dua badan yaitu BPJS kesehatan dan BPJS 

ketenagakerjaan. BUMN dalam hal ini PT Askes (Persero) mulai 1 

Januari 2014 telah bertransformasi menjadi BPJS kesehatan. Proses 

transformasi juga telah dimulai dengan peralihan PT Jamsostek 

menjadi badan layanan publik BPJS ketenagakerjaan. BPJS 

ketenagakerjaan beroperasi penuh pada 1 Juli 2015, sedangkan 

untuk program pensiun PT Taspen dan PT Asabri direncanakan 

bergabung ke dalam BPJS ketenagakerjaan selambatnya pada tahun 

2029. Untuk itu, juga telah disusun peta jalan Jaminan Kesehatan 

Nasional dan Peta Jalan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

Pada tahun 2014, sebanyak 175,6 juta penduduk telah 

mendapatkan jaminan kesehatan, sedangkan untuk jaminan sosial 

ketenagakerjaan kepesertaan telah dimulai dari pekerja penerima 

upah. Jaminan pensiun mencakup 5,4 juta peserta yang terdiri dari 

PNS dan TNI/ Polri aktif, dan 2,7 juta pensiun/veteran sebagai 

peserta penerima manfaat. Sedangkan cakupan jaminan sosial 

ketenagakerjaan bagi pekerja swasta sebesar 15,4 juta pekerja, 

terdiri dari peserta jaminan hari tua, kecelakaan kerja dan kematian. 

Secara total, terdapat sekitar 28,6% pekerja di Indonesia yang 

terlindungi oleh skema jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Pertumbuhan sub sektor komunikasi, sector perdagangan, hotel dan 

restoran terutama didukung oleh peningkatan sub sektor 

perdagangan besar dan eceran. Sektor tersier lainnya yaitu listrik, 

gas dan air bersih, konstruksi, keuangan, real estate dan jasa 

perusahaan dan jasa-jasa masing-masing tumbuh rata- rata sebesat 

5,5 persen; 6,8 persen; dan 5,9 persen dalam periode empat tahun 

pertama RPJMN 2010-2014. Sektor sekunder yaitu industri 

pengolahan serta pertambangan dan pengggalian tumbuh rata-rata 

sebesar 5,5 persen dan 2,1 persen. Pertumbuhan pada sektor 

industri pengolahan terutama di dorong oleh sub sektor industri non 

migas alat angkutan, mesin dan peralatannya; serta logam dasar 

besi dan baja. Sektor primer yaitu pertanian, peternakan, kehutanan 
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dan perikanan tumbuh rata-rata sebesar 3,5 persen dalam periode 

yang sama, terutama didukung oleh sub sektor pertanian. BUMN 

yang hampir bergerak di semua sektor usaha mempunyai peran 

besar dalam sumbangsih perekonomian nasional dan menciptakan 

dan memperluas lapangan kerja. Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari 

kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku 

ekonomi dalam system perekonomian nasional, di samping usaha 

swasta dan koperasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 
 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian mengenai karakteristik responden, pengujian 

validitas dan reliabilitas, deskripsi variabel dan analisa model akan 

diuraikan berikut ini: 

5.1.1 Gambaran Karakteristik Responden 

Tujuan penelusuran terhadap karakteristik responden adalah 

memperoleh gambaran mengenai umur, pendidikan dan lama 

bekerja responden yang dapat mempengaruhi responden dalam 

menjawab kuesioner penelitian. Menampilkan gambaran 

karakteristik responden diharapkan pula dapat memberikan 

dukungan terhadap jawaban pertanyaan penelitian dan 

memberikan penjelasan kualitatif terhadap informasi yang 

dihasilkan dari uji statistik.   

 

a. Umur Responden 

Adapun karakteristik responden berdasarkan umur dapat 

dilihat pada tabel berikut ini:  

 

Tabel 7. 

Karakteristik umur responden 

 

No 

 

 

Umur Responden 

 

Laki- 

Laki 

 

Perempuan 

 

Jumlah 

 

Persentase 

1. 20-28 23 20 43 16.10 

2. 29-37 73 24 97 36.33 

3. 38-46 47 11 58 21.72 

4. 47-55 58 7 65 24.35 

5. ≥ 56 4 0 4 1.50 

Total 205 62 267 100.00 

   Sumber: Hasil olah data penelitian, 2018 
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Usia responden yang termuda adalah 20 tahun sedangkan 

yang tertua adalah 56 tahun. Berdasarkan Tabel 7. dapat diketahui 

bahwa mayoritas responden berada pada pengelompokan usia 

responden didasarkan pada tahap perkembangan karir 

(establishment stage) yaitu pada umur responden 29-37 sebesar 

36.33 % diikuti  tahap pemeliharaan (maintenance stage) yaitu 

pengelompokkan pada umur 47-56 tahun sebesar 24.35 % (Dessler, 

2013). 

 

b. Pendidikan Responden 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa “Pendidikan 

nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”. Hal ini berarti tujuan pendidikan itu sangat luas karena 

menyangkut perbaikan sikap dan perilaku karyawan. Adapun 

karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

 

Tabel 8. 

Karakteristik pendidikan responden 

 

No Pendidikan 

Responden 

Laki- 

Laki 

Perempuan Jumlah Persentase 

1. SMA/SMU 

(Sederajat) 119 
18 

137 51.31 

2. Diploma 26 7 33 12.36 

3. S1 57 32 89 33.33 

4. S2 3 5 8 3.00 

Total 205 62 67 100.00 

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2018 
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Tingkat pendidikan responden didominasi pada tingkat 

pendidikan SMA/SMU (sederajat) dengan sebagian besar 

penempatan pada tugas pelaksana. 

 

c. Masa kerja responden 

Masa kerja yang lama akan cenderung membuat seorang 

karyawan lebih merasa betah dalam suatu organisasi, hal ini 

disebabkan karena telah beradaptasi dengan lingkungannya yang 

cukup lama sehingga seorang karyawan  akan merasa nyaman 

dengan pekerjaannya. Adapun karakteristik responden berdasarkan 

masa kerja dapat dilihat pada tabel berikut:  

 

Tabel 9. 

Karakteristik masa kerja responden 

 

No Masa 

kerja 

Laki- 

Laki 

Perempuan Jumlah Persentase 

1. 0-5 64 27 91 34.08 

2. 6-11 40 13 53 19.85 

3. 12-17 29 9 38 14.23 

4. 18-22 22 8 30 11.24 

5. >23 tahun 50 5 55 20.60 

Total 205 62 267 100 

   Sumber: Hasil olah data penelitian, 2018 

 

 Berdasarkan Tabel 9. dapat diketahui bahwa mayoritas masa 

kerja responden berada pada 0-5 tahun dengan jumlah responden 

sebanyak 91 responden, hal tersebut menggambarkan bahwa 

karyawan BUMN berdasarkan persyaratan pelamaran karyawan baru 

pada BUMN (bumn, 2018) bahwa penerimaan karyawan baru berada 

pada batasan usia minimal 18 tahun dan maksimal 34 tahun, maka 

hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa karyawan baru yang 

diterima pada BUMN berada pada batasan maksimal usia pelamaran 
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yaitu berkisar antara 29 sampai dengan 34 tahun, diikuti masa kerja 

responden > 23 tahun dengan batasan umur 47-55 tahun. Masa kerja 

karyawan dalam perusahaan berkaitan dengan kontrak psikologis 

karyawan. Karyawan diharapkan semakin berkembang dan 

menguasai pekerjaannya dengan lebih baik. 

 

5.1.2 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan dan kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Bentuk bentuk kontrak 

psikologis diukur dengan menggunakan 3 dimensi 1). Kontrak 

transaksional (transactional contract) dengan indikator yang 

terdiri atas;  a. Jenis pekerjaan yang sempit (narrow), b. Kontrak 

transaksional bersifat jangka pendek (short term). 2). Kontrak 

relasional (relational contract) dengan indikator yang terdiri atas; 

a. kemantapan (stability),  b. kesetiaan (loyalty). 3). Kontrak 

keseimbangan (balanced contract) dengan indicator terdiri atas; a. 

kelayakan kerja eksternal (external employability), b. promosi 

internal (internal advancement), c. kinerja dinamis (dynamic 

performance). Bentuk bentuk kontrak psikologis diukur dengan 

menggunakan 21 item pernyataan. 

Hasil pengujian validitas untuk variabel bentuk bentuk 

kontrak psikologis yang digunakan dalam instrument penelitian 

dinyatakan valid karena Corrected Item - Total Correlation lebih 

besar dibanding 0.3, dengan kata lain butir butir pernyataan 

tersebut dapat mewakili atau membentuk konstruk dari variabel 

bentuk bentuk kontrak psikologis. 

 

Hasil pengujian validitas bentuk bentuk kontrak psikologis 

dapat dilihat pada Tabel 10. berikut ini; 
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Tabel 10. 

Pengujian validitas bentuk bentuk kontrak psikologis 

 

Bentuk bentuk kontrak 

psikologis 

Corrected Item - 

Total orrelation 

Keterangan 

1. Transactional contract  

a.   Narrow  

BKP1.1.1  

BKP1.1.2 

BKP1.1.3 

b. Short Term 

BKP1.2.1 

BKP1.2.2 

BKP1.2.3 

2. Relational Contract 

a. Stability 

BKP2.1.1 

BKP2.1.2 

BKP2.1.3 

b. Loyalty 

BKP2.2.1 

BKP2.2.2 

BKP2.2.3 

3. Balanced Contract 

a. External employability 

BKP3.1.1 

BKP3.1.2  

BKP3.1.3 

b.  Internal advancement  

BKP3.2.1 

BKP3.2.2 

BKP3.2.3 

c. Dynamic performance 

BKP3.3.1 

BKP3.3.2 

BKP3.3.3 

 

 

.648 

.642 

.688 

 

.638 

.684 

.412 

 

 

.333 

.421 

.421 

 

.401 

.408 

.420 

 

 

.323 

.363 

.351 

 

.333 

.402 

.378 

 

.495 

.440 

.353 

 

 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

       Sumber: Hasil olah data penelitian, 2018 
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Variabel kontrak psikologis diukur dengan menggunakan 

indikator; a. pengembangan karir, b. penawaran pekerjaan (job content), 

c. lingkungan sosial, d. keuangan, e. keseimbangan dengan pribadi 

karyawan, dengan 15 item pernyataan. Adapun hasil pengujian validitas  

kontrak psikologis dapat dilihat pada tabel berikut ini; 

 

Tabel 11. 

Pengujian validitas kontrak psikologis 

 

Kontrak Psikologis 

 

Corrected Item - 

Total 

Correlation 

Keterangan 

a. Pengembangan karir 

KP1.1.1 

KP1.1.2 

KP1.1.3 

b. Penawaran Pekerjaan 

(job konten) 

KP1.2.1 

KP1.2.2 

KP1.2.3 

c. Lingkungan social 

KP1.3.1 

KP1.3.2 

KP1.3.3 

d. Keuangan 

KP1.4.1 

KP1.4.2 

KP1.4.3 

e. Keseimbangan dengan 

pribadi karyawan 

KP1.5.1 

KP1.5.2 

KP1.5.3 

 

.707 

.641 

.691 

 

 

.477 

.648 

.409 

 

.652 

.556 

.575 

 

.634 

.672 

.558 

 

 

.430 

.439 

.444 

 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 

Valid 

Valid 

Valid 

         Sumber: Hasil olah data penelitian, 2018 
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Berdasarkan Tabel 11. pengujian validitas untuk variabel 

kontrak psikologis dengan 15 item pernyatan yang digunakan 

dalam instrument penelitian dinyatakan valid karena Corrected 

Item - Total Correlation lebih besar dibanding 0.3. Butir butir 

pernyataan tersebut dapat mewakili atau membentuk konstruk 

dari variabel, dengan kata lain butir butir pernyataan tersebut 

dapat mewakili atau membentuk konstruk kontrak psikologis. 

 

5.1.3 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas data pada penelitia ini diuji dengan 

menggunakan inter-item consistency reliability yang melihat 

cronbach’s coefficient alpha sebagai koefisien dari reliabilitas.  

Cronbach’s  alpha  merupakan koefisien reliabilitas yang 

menunjukkan bagaimana bagian bagian dari suatu set berkorelasi 

secara positif satu sama lainnya. Suatu instrumen dianggap 

reliable jika memiliki koefisien alpha (α) lebih besar dari 0.6 atau 

lebih.  

Tabel 12. 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

No. 

 

Konstruk Items Cronbach’s 

coefficient alpha 

Keterangan 

1. Bentuk bentuk kontrak 

psikologis 

21 .870 Reliable 

2. Kontrak psikologis 15 .890 Reliable 

     Sumber: Hasil olah data penelitian, 2018 

 

Pada Tabel 12. Cronbach’s coefficient alpha untuk masing 

masing konstruk yaitu memenuhi kriteria reliabilitas, yaitu lebih 

besar dari 0.60, dengan demikian maka jawaban responden 

terhadap pernyataan pernyataan yang digunakan untuk mengukur 

masing masing konstruk tersebut adalah konsisten dengan konstruk 

yang dapat diandalkan (reliable). 
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5.1.4 Deskripsi Variabel 

Hasil penelitian mengenai deskripsi variabel 

memperlihatkan skor yang dicapai terhadap skor maksimum 

untuk masing masing kategori maupun item kuesioner. 

Berdasarkan skor selanjutnya dianalisis dengan metode Weighted 

Mean Score. Pembagian skor yang ditetapkan dalam weighted 

mean score dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 13. 

Pembagian skor 

 

 Skor Minimum 2 3 4 Maksimum 

Tingkatan Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi 

Nilai Skor 20 - 35.9   36 - 51.9  52 - 67.9  68 -83.9  84  - 100   

 Sumber: Hasil olah data penelitian, 2018 

 

Skor maksimum tiap item kuesioner adalah maksimal 5, 

skor minimum adalah 1 atau 20 dari skor maksimum 5 atau 100, 

jarak antara skor yang berdekatan adalah satu per lima dari selisih 

nilai maksimum dengan nilai minimum atau sama dengan 16  dari 

nilai maksimum 100, yaitu skor 1 dari 20  sampai 35,9, skor 2 

yaitu dari 36  sampai 51,9, skor 3 yaitu dari 52 sampai 67,9, skor 

4 yaitu dari 68  sampai 83,9 dan skor maksimum adalah 5 yaitu 

dari 84 sampai 100. 

 

5.1.4.1 Deskripsi Bentuk Bentuk Kontrak Psikologis pada BUMN  

a. Kontrak transaksional (transactional contract) pada BUMN 

dilihat dari deskripsi bentuk bentuk kontrak psikologis pada 

BUMN berada pada tingkatan cukup dengan skor aktual 895 

dan skor maksimum 1335 dengan nilai skor sebesar 67,04 

artinya bentuk bentuk kontrak psikologis dilihat dari bentuk 

kontrak transaksional (transactional contract) 

diimplementasikan secara cukup pada BUMN berfokus pada 

aspek pertukaran ekonomis dengan jenis pekerjaan yang sempit 
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(narrow) dan berfokus pada kontrak transaksional yang bersifat 

jangka pendek (short term). 

 Jenis pekerjaan yang sempit (narrow) dengan skor aktual 

973 dan skor maksimum 1335 dengan nilai skor sebesar 

72,89  maka berada pada skor 4 termasuk tingkatan tinggi, 

artinya bentuk bentuk kontrak psikologis dilihat dari jenis 

pekerjaan yang sempit (narrow) diimplementasikan secara 

tinggi pada BUMN dengan membatasi keterlibatan dan 

kesempatan karyawan dalam mengikuti pelatihan dan 

pengembangan. Karyawan BUMN dalam melakukan tugas-

tugas hanya yang diwajibkan oleh perusahaan hal tersebut 

mengidentifikasi bahwa karyawan BUMN mengerjakan 

tugas sesuai perjanjian saat perekrutan dan karyawan 

mengerjakan pekerjaan hanya yang dibayarkan perusahaan.  

 Sifat jangka pendek (short term) dengan skor aktual 817 

dan skor maksimum 1335 dengan nilai skor sebesar 61,20 

maka berada pada skor 3 termasuk tingkatan cukup, artinya 

bentuk bentuk kontrak psikologis dilihat dari sifat jangka 

pendek (short term) diimplementasikan secara cukup pada 

BUMN yaitu karyawan tidak memiliki kewajiban untuk 

tetap bekerja hingga batas waktu tertentu dan BUMN tidak 

berkewajiban untuk menjamin karir karyawan.  

b. Kontrak relasional (relational contract) pada BUMN dilihat dari 

deskripsi bentuk bentuk kontrak psikologis pada BUMN berada 

pada tingkatan tinggi dengan skor aktual 974, dan skor 

maksimum 1335 dengan nilai skor sebesar 72,99 artinya bentuk 

bentuk kontrak psikologis dilihat dari bentuk kontrak relasional 

(relational contract) diimplementasikan secara tinggi pada 

BUMN berfokus pada hubungan jangka panjang, 

mempertahankan pekerjaan (stability) dan karyawan diwajibkan 

untuk mendukung organisasi, menunjukkan kesetiaan dan 
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komitmen terhadap kebutuhan dan kepentingan organisasi 

(loyalty). 

 Jangka panjang, mempertahankan pekerjaan (stability) 

dengan skor aktual 893 dan skor maksimum 1335 dengan 

nilai skor sebesar 66,89  maka berada pada skor 3 termasuk 

tingkatan cukup, artinya bentuk bentuk kontrak psikologis 

dilihat dari hubungan jangka panjang, mempertahankan 

pekerjaan (stability) diimplementasikan secara cukup pada 

BUMN dengan mewajibkan karyawan untuk bekerja pada 

organisasi untuk jangka waktu yang relatif lama dan 

melakukan hal-hal lain untuk mempertahankan 

pekerjaannya. Organisasi dalam hal ini menawarkan paket 

kompensasi yang stabil dan hubungan kerja jangka panjang. 

 Kewajiban karyawan untuk mendukung organisasi, 

menunjukkan kesetiaan dan komitmen terhadap kebutuhan 

dan kepentingan organisasi (loyalty) dengan skor aktual 

1056 dan skor maksimum 1335 dengan nilai skor sebesar 

79,10  maka berada pada skor 4 termasuk tingkatan tinggi, 

artinya bentuk bentuk kontrak psikologis dilihat dari 

kewajiban karyawan untuk mendukung organisasi, 

menunjukkan kesetiaan dan komitmen terhadap kebutuhan 

dan kepentingan organisasi (loyalty) diimplementasikan 

secara tinggi pada BUMN, karyawan diharapkan menjadi 

anggota organisasi yang baik, sebaliknya BUMN 

memberikan komitmen untuk menjamin kesejahteraan dan 

kebutuhan karyawan beserta keluarganya.  

c. Kontrak keseimbangan (balanced contract) pada BUMN dilihat 

dari deskripsi bentuk bentuk kontrak psikologis pada BUMN 

berada pada tingkatan tinggi dengan skor aktual 1069 dan skor 

maksimum 1335 dengan nilai skor sebesar 80,09. Artinya 

bentuk bentuk kontrak psikologis dilihat dari bentuk kontrak 

keseimbangan (balanced contract) diimplementasikan secara 

tinggi pada BUMN bersifat dinamis dan open-ended yang 
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berfokus pada  keberhasilan ekonomi perusahaan dan 

kesempatan karyawan untuk mengembangkan karir meliputi 

pengembangan karir di luar organisasi (external employability), 

meliputi kewajiban karyawan untuk melakukan hal-hal yang 

baru dan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan 

perusahaan agar menjadi perusahaan yang kompetitif (dynamic 

performance) dan meliputi pengembangan karir dalam pasar 

tenaga kerja internal (internal advancement). 

 Pengembangan karir di luar organisasi (external 

employability) dengan skor aktual 1027 dan skor maksimum 

1335 dengan nilai skor sebesar 76,93maka berada pada skor 

4 termasuk tingkatan tinggi, artinya bentuk bentuk kontrak 

psikologis dilihat dari pengembangan karir di luar 

organisasi (external employability) diimplementasikan 

secara tinggi pada BUMN. Karyawan memiliki kewajiban 

untuk mengembangkan keterampilan berharga di luar 

organisasi, sedangkan kewajiban organisasi yaitu 

meningkatkan hubungan kerja jangka panjang baik di dalam 

maupun di luar organisasi. 

 Kewajiban karyawan untuk melakukan hal-hal yang baru 

dan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan 

perusahaan agar menjadi perusahaan yang kompetitif 

(dynamic performance) dengan skor aktual 1135 dan skor 

maksimum 1335 dengan nilai skor sebesar 84,99  maka 

berada pada skor 5 termasuk tingkatan sangat tinggi, artinya 

bentuk bentuk kontrak psikologis dilihat dari kewajiban 

karyawan untuk melakukan hal-hal yang baru dan 

membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan 

agar menjadi perusahaan yang kompetitif (dynamic 

performance) diimplementasikan secara sangat tinggi pada 

BUMN. Kewajiban organisasi yaitu membantu karyawan 
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dalam meningkatkan pembelajaran dan melaksanakan 

persyaratan persyaratan kinerja. 

 Pengembangan karir dalam pasar tenaga kerja internal 

(internal advancement) dengan skor aktual 1046 dan skor 

maksimum 1335 dengan nilai skor sebesar 78,35 maka 

berada pada skor 4 termasuk tingkatan tinggi, artinya 

bentuk bentuk kontrak psikologis dilihat dari 

pengembangan karir dalam pasar tenaga kerja internal 

(internal advancement) diimplementasikan secara tinggi 

pada BUMN. Karyawan berkewajiban untuk 

mengembangkan keterampilan yang dihargai oleh 

organisasi saat ini. Di samping itu, organisasi berkewajiban 

untuk menciptakan kesempatan pengembangan karir kepada 

para pekerja didalam perusahaan.  

 

Secara keseluruhan bentuk bentuk kontrak psikologis pada 

BUMN merupakan substansi yang telah dijanjikan baik secara implisit 

maupun eksplisit yang merupakan harapan karyawan terhadap 

organisasi sebagai pendamping kontrak kerja resmi dengan skor aktual 

979,5 dan skor maksimum 1335 dengan nilai skor sebesar 73,37  maka 

berada pada skor  4 termasuk tingkatan tinggi, artinya bentuk bentuk 

kontrak psikologis sebagai substansi yang telah dijanjikan baik secara 

implisit maupun eksplisit yang merupakan harapan karyawan terhadap 

organisasi sebagai pendamping kontrak kerja resmi diimplementasikan 

secara tinggi pada BUMN. Deskripsi mengenai bentuk bentuk kontrak 

psikologis pada BUMN secara keseluruhan dapat disajikan melalui 

Tabel 14. berikut ini: 
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Tabel 14. 

Deskripsi Bentuk Bentuk Kontrak Psikologis 

Variabel Sub Variabel No Item Skor 

aktual 

Skor 

maks 

Nilai  

skor 
Ket 

Bentuk 

Kontrak 

Psikologis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transactional contract 

 

1.  Narrow 

1 994 1335 74,46 Tinggi 

2 931 1335 69,74 Tinggi 

3 994 1335 74,46 Tinggi 

Skor rata rata narrow 973 1335 72,89 Tinggi 

 

2. Short Term 

1 668 1335 50,04 Rendah 

2 855 1335 64,04 Cukup 

3 928 1335 69,51 Tinggi 

Skor rata rata short term 817 1335 61,20 Cukup 

Skor rata rata transactional contract  895 1335 67,04 Cukup 

Relational Contract 

 

1. Stability 

1 805 1335 60,30 Cukup 

2 1015 1335 76,03 Tinggi 

3 859 1335 64,34 Cukup 

Skor rata rata stability 893 1335 66,89 Cukup 

 

2. Loyalty 

1 909 1335 68,09 Tinggi 

2 1181 1335 88,46 Sangat 

Tinggi 

3 1078 1335 80,75 Tinggi 

Skor rata rata loyalty 1056 1335 79,10 Tinggi 

Skor rata rata relational contract 974,5 1335 72,99 Tinggi 

Balanced Contract 

 

1. External 

employability 

1 1064 1335 79,70 Tinggi 

2 1030 1335 77,15 Tinggi 

3 987 1335 73,93 Tinggi 

Skor rata rata 

external 

employability 

 1027 1335 76,93 Tinggi 

 

2. Dynamic 

performance 

1 1118 1335 83,74 Tinggi 

2 1169 1335 87,56 Sangat 

Tinggi 

3 1117 1335 83,67 Tinggi 

Skor rata rata dynamic performance 1135 1335 84,99 Sangat 

Tinggi 

 

3. Internal 

advancement 

1 1036 1335 77,60 Tinggi 

2 1064 1335 79,70 Tinggi 

3 1038 1335 77,75 Tinggi 

Skor rata rata Internal advancement 1046 1335 78,35 Tinggi 

Skor rata rata balanced contract 1069 1335 80,09 Tinggi 

Total Skor Bentuk Bentuk Kontrak Psikologis 979,5 1335 73,37 Tinggi 

 Sumber: Hasil olah data penelitian, 2018 
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5.1.4.2 Deskripsi Kontrak Psikologis 

Deskripsi kontrak psikologis secara keseluruhan pada 

BUMN berada pada tingkatan tinggi dengan skor aktual 1089,5 

dan skor maksimum 1335 dengan nilai skor sebesar 81,61  

artinya kontrak psikologis yang diyakini oleh karyawan 

bersumber dari perjanjian-perjanjian yang dijanjikan oleh 

perusahaan mencakup aspek hubungan kerja baik yang 

dilakukan perusahaan kepada karyawan maupun karyawan 

kepada perusahaan diimplementasikan secara tinggi pada 

BUMN. 

Tabel 15. 

Deskripsi Kontrak Psikologis 

Variabel Sub Variabel No 

Item 

Skor 

aktual 

Skor 

maks 

Nilai   

skor  

Ket 

Kontrak 

Psikologis 

 

1. Pengembangan karir 
1 1105 1335 82,77 Tinggi 

2 1138 1335 85,24 Sangat Tinggi 

3 1128 1335 84,49 Sangat Tinggi 

Skor rata rata pengembangan 

karir 
1123,7 1335 84,17 Sangat Tinggi 

 

2.Penawaran Pekerjaan 

(job content) 

1 1025 1335 76,78 Tinggi 

2 1054 1335 78,95 Tinggi 

3 1080 1335 80,90 Tinggi 

Skor rata rata penawaran 

pekerjaan  

(job content) 

1053 1335 78,87 Tinggi 

 

3.Lingkungan sosial 

1 1106 1335 82,85 Tinggi 

2 1167 1335 87,42 Sangat Tinggi 

3 1126 1335 84,34 Sangat Tinggi 

Skor rata rata lingkungan sosial 1133 1335 84,87 Sangat Tinggi 

 

4.Keuangan 

1 1046 1335 78,35 Tinggi 

2 1104 1335 82,70 Tinggi 

3 1068 1335 80,00 Tinggi 

Skor rata rata keuangan 1072,7 1335 80,35 Tinggi 

5.Keseimbangan dengan 

pribadi karyawan 

1 1168 1335 87,49 Sangat Tinggi 

2 1002 1335 75,06 Tinggi 

3 1025 1335 76,78 Tinggi 

Skor rata rata keseimbangan 

dengan pribadi karyawan 
1065 1335 79,77 

Tinggi 

 

Total skor rata rata kontrak 

psikologis 
1089,5 1335 81,61 

Tinggi 

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2018 
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Kontrak psikologis yang dimulai saat karyawan baru 

memasuki suatu perusahaan seringkali belum memiliki pemahaman 

seutuhnya mengenai hubungan kerja yang ada. Kontrak psikologis 

meliputi pengembangan karir, penawaran pekerjaan, lingkungan 

sosial, keuangan dan keseimbangan dengan pribadi karyawan. 

a. Pengembangan karir dilihat dari deskripsi kontrak psikologis pada 

BUMN berada pada tingkatan sangat tinggi dengan skor aktual 

1123,70  dan skor maksimum 1335 dengan nilai skor sebesar 

84,17. Artinya kontrak psikologis dilihat dari pengembangan karir 

diimplementasikan secara sangat tinggi pada BUMN yang 

berfokus pada pengembangan dan promosi dalam organisasi. 

b. Penawaran pekerjaan (job konten) dilihat dari deskripsi kontrak 

psikologis pada BUMN berada pada tingkatan tinggi dengan skor 

actual 1053 dan skor maksimum 1335 dengan nilai skor sebesar 

78,87. Artinya kontrak psikologis dilihat dari  penawaran 

pekerjaan (job konten) diimplementasikan secara tinggi pada 

BUMN yang berfokus pada penawaran pekerjaan yang 

menantang, konten pekerjaan yang menarik, dan kemungkinan 

bekerja dengan menggunakan kapasitas yang dimiliki karyawan 

pada BUMN. 

c. Lingkungan sosial dilihat dari deskripsi kontrak psikologis pada 

BUMN berada pada tingkatan sangat tinggi dengan skor aktual 

1133 dan skor maksimum 1335 dengan nilai skor sebesar 84,87. 

Artinya kontrak psikologis dilihat dari  lingkungan sosial 

diimplementasikan secara sangat tinggi pada BUMN berfokus 

pada penawaran lingkungan kerja yang  menyenangkan, 

komunikasi yang baik antar rekan kerja maupun kepada atasan,  

dan kerjasama yang baik dalam kelompok pada BUMN.  

d. Keuangan dilihat dari deskripsi kontrak psikologis pada BUMN 

berada pada tingkatan tinggi dengan skor aktual 1072,70 dan skor 

maksimum 1335 dengan nilai skor sebesar 80,35. Artinya kontrak 

psikologis dilihat dari keuangan diimplementasikan secara tinggi 
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pada BUMN berfokus pada kompensasi yang sepadan dengan 

pekerjaan, kompensasi ganti rugi yang tepat dan kompensasi 

pasca kerja pada BUMN. 

e. Keseimbangan dengan pribadi karyawan dilihat dari deskripsi 

kontrak psikologis pada BUMN berada pada tingkatan tinggi 

dengan skor aktual 1065 dan skor maksimum 1335 dengan nilai 

skor sebesar 79,77. Artinya kontrak psikologis dilihat dari 

keseimbangan dengan pribadi karyawan diimplementasikan 

secara tinggi pada BUMN di Provinsi Jambi berfokus pada 

menghormati hak pribadi karyawan, fleksibilitas dalam jam kerja 

dan situasi pribadi karyawan pada BUMN.  

 

Berdasarkan hasil tabel silang (crosstab) maka dapat diketahui 

hubungan jenis kelamin karyawan BUMN dengan kontrak psikologis 

seperti tampak pada tabel berikut ini yaitu: 

 

Tabel 16. 

Hubungan jenis kelamin karyawan BUMN  dengan kontrak 

psikologis 

 

 

Jenis_kelamin Total 
 

Asymp Sig 

Laki laki Perempuan 

Kontrak 

Psikologis_ 
Pengembangan 

karir (KP_1) 

1 Count 1 0 1 0.511 

% within 

KP_1 
100.0% 0.0% 100.0% 

3 Count 17 7 24 

% within 

KP_1 
70.8% 29.2% 100.0% 

4 Count 106 26 132 

% within 

KP_1 
80.3% 19.7% 100.0% 

5 Count 81 29 110 

% within 

KP_1 
73.6% 26.4% 100.0% 

Total Count 205 62 267 

% within 

KP_1 
76.8% 23.2% 100.0% 

Kontrak 

Psikologis_ 
Penawaran 

pekerjaan (job 

3 Count 51 16 67 0.736 

 
 

 

% within 
KP_2 

76.1% 23.9% 100.0% 

4 Count 100 27 127 
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konten) (KP_2) % within 

KP_2 
78.7% 21.3% 100.0% 

 

 

5 Count 54 19 73 

% within 

KP_2 
74.0% 26.0% 100.0% 

Total Count 205 62 267 

% within 

KP_2 
76.8% 23.2% 100.0% 

Kontrak 
Psikologis_ 

Lingkungan 

sosial (KP_3) 

3 Count 17 8 25 0.514 

% within 

KP_3 
68.0% 32.0% 100.0% 

4 Count 89 24 113 

% within 
KP_3 

78.8% 21.2% 100.0% 

5 Count 99 30 129 

% within 
KP_3 

76.7% 23.3% 100.0% 

Total Count 205 62 267 

% within 
KP_3 

76.8% 23.2% 100.0% 

Kontrak 

Psikologis_ 

Keuangan 
(KP_4) 

2 Count 7 2 9 0.390 

% within 

KP_4 
77.8% 22.2% 100.0% 

3 Count 31 15 46 

% within 

KP_4 
67.4% 32.6% 100.0% 

4 Count 89 22 111 

% within 

KP_4 
80.2% 19.8% 100.0% 

5 Count 78 23 101 

% within 

KP_4 
77.2% 22.8% 100.0% 

Total Count 205 62 267 

% within 
KP_4 

76.8% 23.2% 100.0% 

Kontrak 

Psikologis_ 
Keseimbangan 

dengan pribadi 

karyawan 
(KP_5) 

2 Count 2 1 3 0.887 

% within 
KP_5 

66.7% 33.3% 100.0% 

3 Count 42 15 57 

% within 
KP_5 

73.7% 26.3% 100.0% 

4 Count 80 22 102 

% within 

KP_5 
78.4% 21.6% 100.0% 

5 Count 81 24 105 

% within 

KP_5 
77.1% 22.9% 100.0% 

Total Count 205 62 267 

% within 

KP_5 
76.8% 23.2% 100.0% 

        Sumber: Hasil olah data penelitian, 2018 
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Pengembangan karir karyawan laki laki sebesar 80.3% 

menunjukkan bahwa sebanyak 106 dari 132 karyawan laki laki pada 

BUMN menyatakan setuju bahwa kontrak psikologis 

diimplementasikan kepada karyawan melalui pengembangan karir, 

sedangkan pengembangan karir karyawan perempuan sebesar  26.4% 

menunjukkan bahwa sebanyak 29 dari 110 karyawan perempuan pada 

BUMN yang menyatakan sangat setuju bahwa kontrak psikologis 

diimplementasikan kepada karyawan melalui pengembangan karir. 

Penawaran pekerjaan pada karyawan laki laki sebesar 78.7% 

menunjukkan bahwa sebanyak 100 dari 127 karyawan laki laki pada 

BUMN yang menyatakan setuju bahwa kontrak psikologis 

diimplementasikan kepada karyawan melalui penawaran pekerjaan, 

sedangkan penawaran pekerjaan karyawan perempuan sebesar 21.3% 

menunjukkan bahwa sebanyak 27 dari 127 karyawan perempuan pada  

BUMN yang menyatakan setuju bahwa kontrak psikologis  

diimplementasikan kepada karyawan melalui penawaran pekerjaan. 

Lingkungan sosial pada karyawan laki laki sebesar 76.7% 

menunjukkan bahwa sebanyak 99 dari 129 karyawan laki laki pada 

BUMN yang menyatakan sangat setuju bahwa kontrak psikologis 

diimplementasikan kepada karyawan melalui lingkungan sosial, 

sedangkan karyawan perempuan sebesar 23.3% menunjukkan bahwa 

sebanyak 30 dari 129 karyawan perempuan pada BUMN yang 

menyatakan sangat setuju bahwa kontrak psikologis diimplementasikan 

kepada karyawan melalui lingkungan sosial.  

Keuangan pada karyawan laki laki sebesar 80.2% menunjukkan 

bahwa sebanyak 89 dari 111 karyawan BUMN yang menyatakan 

setuju bahwa kontrak psikologis diimplementasikan kepada karyawan 

melalui keuangan pada karyawan, sedangkan karyawan perempuan 

sebesar 22.8% menunjukkan bahwa sebanyak 23 dari 101 karyawan 

BUMN yang menyatakan sangat setuju bahwa kontrak psikologis 

diimplementasikan kepada karyawan melalui keuangan.  
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Keseimbangan dengan pribadi karyawan pada karyawan laki laki 

sebesar 77.1% menunjukkan bahwa sebanyak 81 dari 105 karyawan 

BUMN yang menyatakan sangat setuju bahwa kontrak psikologis 

diimplementasikan kepada karyawan melalui keseimbangan dengan 

pribadi karyawan, sedangkan karyawan perempuan sebesar 22.9% 

menunjukkan bahwa sebanyak 24 dari 105 karyawan BUMN yang 

menyatakan sangat setuju bahwa kontrak psikologis diimplementasikan 

kepada karyawan melalui keseimbangan dengan pribadi karyawan. 

 Berdasarkan Tabel 16. hubungan jenis kelamin karyawan BUMN  

dengan kontrak psikologis pada Asymp Sig > dari 0.05 maka indikator 

yang terdapat pada kontrak psikologis yang terdiri dari; penawaran 

pekerjaan, lingkungan sosial, keuangan, keseimbangan dengan pribadi, 

pengembangan karir menunjukkan bahwa jenis kelamin karyawan 

BUMN tidak memiliki hubungan  dengan kontrak psikologis atau bisa 

dikatakan kontrak psikologis pada karyawan BUMN tidak ditentukan 

oleh karyawan laki laki ataupun karyawan wanita. 

 

Berdasarkan hasil tabel silang (crosstab) maka dapat diketahui 

hubungan umur karyawan BUMN  dengan kontrak psikologis seperti 

tampak pada tabel berikut ini yaitu: 

 

Tabel 17. 

Hubungan umur karyawan BUMN  dengan kontrak psikologis 

 

 

Umur Respon Total 

 

Asym

p Sig 20-28 29-37 38-46 47-55 ≥ 56 

Kontrak 

Psikologis_ 

Pengembanga

n karir (KP1) 

1 Count 0 0 0 1 0 1 0.450 

% within KP_1 
0.0% 0.0% 0.0% 

100.0

% 
0.0% 100.0% 

3 Count 5 10 2 7 0 24 

% within KP_1 20.8% 41.7% 8.3% 29.2% 0.0% 100.0% 

4 Count 19 44 28 38 3 132 

% within KP_1 14.4% 33.3% 21.2% 28.8% 2.3% 100.0% 

5 Count 20 42 28 19 1 110 

% within KP_1 18.2% 38.2% 25.5% 17.3% 0.9% 100.0% 

Total Count 44 96 58 65 4 267 
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% within KP_1 16.5% 36.0% 21.7% 24.3% 1.5% 100.0% 

Kontrak 

Psikologis_ 

Penawaran 

pekerjaan (job 

konten) (KP2) 

3 Count 11 23 14 19 0 67 0.652 

% within KP_2 16.4% 34.3% 20.9% 28.4% 0.0% 100.0% 

4 Count 23 41 27 33 3 127 

% within KP_2 18.1% 32.3% 21.3% 26.0% 2.4% 100.0% 

5 Count 10 32 17 13 1 73 

% within KP_2 13.7% 43.8% 23.3% 17.8% 1.4% 100.0% 

Total Count 44 96 58 65 4 267 

% within KP_2 16.5% 36.0% 21.7% 24.3% 1.5% 100.0% 

Kontrak 

Psikologis_ 

Lingkungan 

sosial (KP3) 

3 Count 3 10 1 11 0 25 0.084 

% within KP_3 12.0% 40.0% 4.0% 44.0% 0.0% 100.0% 

4 Count 16 35 30 30 2 113 

% within KP_3 14.2% 31.0% 26.5% 26.5% 1.8% 100.0% 

5 Count 25 51 27 24 2 129 

% within KP_3 19.4% 39.5% 20.9% 18.6% 1.6% 100.0% 

Total Count 44 96 58 65 4 267 

% within KP_3 16.5% 36.0% 21.7% 24.3% 1.5% 100.0% 

Kontrak 

Psikologis_ 

Keuangan 

(KP4) 

2 Count 1 4 2 2 0 9 0.486 

 

 

 

 

 

 

 

% within KP_4 11.1% 44.4% 22.2% 22.2% 0.0% 100.0% 

3 Count 11 16 4 14 1 46 

% within KP_4 23.9% 34.8% 8.7% 30.4% 2.2% 100.0% 

4 Count 13 38 31 28 1 111 

% within KP_4 11.7% 34.2% 27.9% 25.2% 0.9% 100.0% 

5 Count 19 38 21 21 2 101 

% within KP_4 18.8% 37.6% 20.8% 20.8% 2.0% 100.0% 

Total Count 44 96 58 65 4 267 

% within KP_4 16.5% 36.0% 21.7% 24.3% 1.5% 100.0% 

Kontrak 

Psikologis_ 

Keseimbangan 

dengan pribadi 

karyawan 

(KP5) 

 

2 Count 1 0 1 1 0 3 0.402 

 

 

 

 

% within 

KP_5 
33.3% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 100.0% 

3 Count 9 22 6 18 2 57 

% within 

KP_5 
15.8% 38.6% 10.5% 31.6% 3.5% 100.0% 

4 Count 17 32 27 24 2 102 

% within 

KP_5 
16.7% 31.4% 26.5% 23.5% 2.0% 100.0% 

5 Count 17 42 24 22 0 105 

% within 

KP_5 
16.2% 40.0% 22.9% 21.0% 0.0% 100.0% 

Total Count 44 96 58 65 4 267 

% within 

KP_5 
16.5% 36.0% 21.7% 24.3% 1.5% 100.0% 

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2018 
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Pengembangan karir Karyawan BUMN dilihat dari 

perbandingan antara umur karyawan dengan kontrak psikologis 

menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan BUMN dengan umur 

antara  29-37 tahun sebanyak  44 dari 132 karyawan BUMN dengan 

tingkat persentase sebesar  33.3% menyatakan setuju bahwa kontrak 

psikologis diberikan kepada karyawan melalui pengembangan karir. 

Penawaran pekerjaan karyawan BUMN dilihat dari 

perbandingan antara umur responden dengan kontrak psikologis 

menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan BUMN dengan umur 

antara  29-37 tahun. Sebanyak 41 dari 127 karyawan BUMN dengan 

tingkat persentase sebesar 32.3% menyatakan setuju bahwa kontrak 

psikologis diberikan kepada karyawan melalui penawaran pekerjaan.  

Lingkungan sosial karyawan BUMN dilihat dari perbandingan 

antara umur responden dengan kontrak psikologis menunjukkan 

bahwa sebagian besar karyawan BUMN dengan umur antara  29-37 

tahun. Sebanyak 51 dari 129 karyawan BUMN dengan tingkat 

persentase sebesar  39.5 % menyatakan sangat setuju bahwa kontrak 

psikologis diberikan kepada karyawan melalui lingkungan sosial.  

Keuangan  karyawan BUMN dilihat dari perbandingan antara 

umur responden dengan kontrak psikologis menunjukkan bahwa 

sebagian besar karyawan BUMN dengan umur antara  29-37 tahun. 

Sebanyak 38 dari 111 karyawan BUMN dengan tingkat persentase 

sebesar  34.2 % menyatakan setuju bahwa kontrak psikologis 

diberikan kepada karyawan melalui keuangan dan sebanyak 38 dari 

101 karyawan BUMN dengan tingkat persentase sebesar  37.6 % 

menyatakan sangat setuju bahwa kontrak psikologis diberikan kepada 

karyawan melalui keuangan.  

Keseimbangan dengan pribadi karyawan BUMN dilihat dari 

perbandingan antara umur responden dengan kontrak psikologis 

menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan BUMN dengan umur 

antara  29-37 tahun. Sebanyak 42 dari 105 karyawan BUMN dengan 

tingkat persentase sebesar  40 % menyatakan sangat setuju bahwa 
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kontrak psikologis diberikan kepada karyawan melalui keseimbangan 

dengan pribadi karyawan.  

Berdasarkan Tabel 17. hubungan umur karyawan BUMN  

dengan kontrak psikologis  pada Asymp Sig > dari 0.05 maka indikator 

yang terdapat pada kontrak psikologis yang terdiri dari; 

pengembangan karir, penawaran pekerjaan, lingkungan sosial, 

keuangan, keseimbangan dengan pribadi menunjukkan bahwa umur 

karyawan BUMN tidak memiliki hubungan  dengan kontrak 

psikologis atau bisa dikatakan kontrak psikologis pada karyawan 

BUMN tidak ditentukan oleh umur karyawan. 

 

Berdasarkan hasil tabel silang (crosstab) maka dapat diketahui 

hubungan pendidikan karyawan BUMN dengan kontrak psikologis 

seperti tampak pada tabel berikut ini yaitu: 

 

Tabel 18. 

Hubungan pendidikan karyawan BUMN dengan kontrak Psikologis 

 

Pendidikan 

Total 

Asymp Sig 

SMA Diploma S1 S2 

Kontrak 

Psikologis_ 

Pengembanga

n karir (KP1) 

 

1 Count 1 0 0 0 1 0.679 

 % within 

KP_1 

100.0

% 
0.0% 0.0% 0.0% 

100.0

% 

3 Count 13 4 7 0 24 

% within 

KP_1 
54.2% 16.7% 29.2% 0.0% 

100.0

% 

4 Count 72 16 42 2 132 

% within 

KP_1 
54.5% 12.1% 31.8% 1.5% 

100.0

% 

5 Count 51 13 40 6 110 

% within 

KP_1 
46.4% 11.8% 36.4% 5.5% 

100.0

% 

Total Count 137 33 89 8 267 

% within 

KP_1 
51.3% 12.4% 33.3% 3.0% 

100.0

% 

Kontrak 

Psikologis_ 

Penawaran 

pekerjaan (job 

konten) (KP2) 

3 Count 40 10 16 1 67 0.095 

 

 
% within 

KP_2 
59.7% 14.9% 23.9% 1.5% 

100.0

% 

4 Count 69 11 42 5 127 

% within 

KP_2 
54.3% 8.7% 33.1% 3.9% 

100.0

% 

5 Count 28 12 31 2 73 
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% within 

KP_2 
38.4% 16.4% 42.5% 2.7% 

100.0

% 

Total Count 137 33 89 8 267 

% within 

KP_2 
51.3% 12.4% 33.3% 3.0% 

100.0

% 

Kontrak 

Psikologis_ 

Lingkungan 

sosial (KP3) 

3 Count 13 3 8 1 25 0.520 

% within 

KP_3 
52.0% 12.0% 32.0% 4.0% 

100.0

% 

4 Count 61 9 41 2 113 

% within 

KP_3 
54.0% 8.0% 36.3% 1.8% 

100.0

% 

5 Count 63 21 40 5 129 

% within 

KP_3 
48.8% 16.3% 31.0% 3.9% 

100.0

% 

Total Count 137 33 89 8 267 

% within 

KP_3 
51.3% 12.4% 33.3% 3.0% 

100.0

% 

Kontrak 

Psikologis_ 

Keuangan 

(KP4) 

2 Count 6 3 0 0 9 0.079 

 

 
% within 

KP_4 
66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 

100.0

% 

3 Count 25 6 14 1 46 

% within 

KP_4 
54.3% 13.0% 30.4% 2.2% 

100.0

% 

4 Count 61 16 32 2 111 

% within 

KP_4 
55.0% 14.4% 28.8% 1.8% 

100.0

% 

5 Count 45 8 43 5 101 

% within 

KP_4 
44.6% 7.9% 42.6% 5.0% 

100.0

% 

Total Count 137 33 89 8 267 

% within 

KP_4 
51.3% 12.4% 33.3% 3.0% 

100.0

% 

Kontrak 

Psikologis_ 

Keseimbanga

n dengan 

pribadi 

karyawan 

(KP5) 

2 Count 2 1 0 0 3 0.416 

% within 

KP_5 
66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 

100.0

% 

3 Count 30 9 16 2 57 

% within 

KP_5 
52.6% 15.8% 28.1% 3.5% 

100.0

% 

4 Count 45 15 40 2 102 

% within 

KP_5 
44.1% 14.7% 39.2% 2.0% 

100.0

% 

5 Count 60 8 33 4 105 

% within 

KP_5 
57.1% 7.6% 31.4% 3.8% 

100.0

% 

Total Count 137 33 89 8 267 

% within 

KP_5 
51.3% 12.4% 33.3% 3.0% 

100.0

% 

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2018 
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Pengembangan karir karyawan BUMN dilihat dari 

perbandingan antara pendidikan responden dengan kontrak psikologis 

menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan BUMN dengan jenjang 

pendidikan pada tingkat SLTA. Sebanyak 72 dari 132 karyawan 

BUMN dengan tingkat persentase sebesar  54.5% menyatakan setuju 

bahwa kontrak psikologis diberikan kepada karyawan melalui 

pengembangan karir. 

Penawaran pekerjaan karyawan BUMN dilihat dari 

perbandingan antara pendidikan responden dengan kontrak psikologis 

menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan BUMN dengan jenjang 

pendidikan pada tingkat SLTA. Sebanyak 69 dari 127 karyawan 

BUMN dengan tingkat persentase sebesar 54.3% menyatakan setuju 

bahwa kontrak psikologis diberikan kepada karyawan melalui 

penawaran pekerjaan.  

Lingkungan sosial karyawan BUMN dilihat dari perbandingan 

antara pendidikan responden dengan kontrak psikologis menunjukkan 

bahwa sebagian besar karyawan BUMN dengan jenjang pendidikan 

pada tingkat SLTA. Sebanyak 63 dari 129 karyawan BUMN dengan 

tingkat persentase sebesar  48.8 % menyatakan sangat setuju bahwa 

kontrak psikologis diberikan kepada karyawan melalui lingkungan 

sosial.  

Keuangan  karyawan BUMN dilihat dari perbandingan antara 

pendidikan responden dengan kontrak psikologis menunjukkan bahwa 

sebagian besar karyawan BUMN dengan jenjang pendidikan pada 

tingkat SLTA. Sebanyak 61 dari 111 karyawan BUMN dengan tingkat 

persentase sebesar  55.0 % menyatakan setuju bahwa kontrak 

psikologis diberikan kepada karyawan melalui keuangan. 

Keseimbangan dengan pribadi karyawan BUMN dilihat dari 

perbandingan antara pendidikan responden dengan kontrak psikologis 

menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan BUMN dengan jenjang 

pendidikan pada tingkat SLTA. Sebanyak 60 dari 105 karyawan 

BUMN dengan tingkat persentase sebesar  57.1 % menyatakan sangat 
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setuju bahwa kontrak psikologis diberikan kepada karyawan melalui 

keseimbangan dengan pribadi karyawan.  

Berdasarkan Tabel 18. hubungan pendidikan karyawan BUMN  

dengan kontrak psikologis  pada Asymp Sig > dari 0.05 maka indikator 

yang terdapat pada kontrak psikologis yang terdiri dari; 

pengembangan karir, penawaran pekerjaan, lingkungan sosial, 

keuangan, keseimbangan dengan pribadi menunjukkan bahwa 

pendidikan karyawan BUMN tidak memiliki hubungan  dengan 

kontrak psikologis atau bisa dikatakan kontrak psikologis pada 

karyawan BUMN tidak ditentukan oleh pendidikan karyawan. 

Berdasarkan hasil tabel silang (crosstab) maka dapat diketahui 

hubungan masa kerja karyawan BUMN dengan kontrak psikologis 

seperti tampak pada tabel berikut ini yaitu: 
 

Tabel 19. 

Hubungan masa kerja karyawan BUMN dengan kontrak psikologis 

 

 

Masa_Kerja Total 

 

 

Asymp 

Sig 0-5 

 

6-11 

 

12-17 

 

18-22 

 

>23 

tahun  

Kontrak 

Psikologis_ 

Pengembangan 

karir (KP1) 

 

 

 

1 Count 0 0 0 0 1 1 0.611 

 

 

 

 

 

 

% within 

KP_1 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

3 Count 8 4 3 2 7 24 

% within 

KP_1 
33.3% 16.7% 12.5% 8.3% 29.2% 100.0% 

4 Count 44 23 21 13 31 132 

% within 

KP_1 
33.3% 17.4% 15.9% 9.8% 23.5% 100.0% 

5 Count 39 26 14 15 16 110 

% within 

KP_1 
35.5% 23.6% 12.7% 13.6% 14.5% 100.0% 

Total Count 91 53 38 30 55 267 

% within 

KP_1 
34.1% 19.9% 14.2% 11.2% 20.6% 100.0% 

Kontrak 

Psikologis_ 

Penawaran 

pekerjaan (job 

konten) (KP2) 

3 Count 24 14 7 4 18 67 0.243 

% within 

KP_2 
35.8% 20.9% 10.4% 6.0% 26.9% 100.0% 

4 Count 45 23 15 17 27 127 

% within 

KP_2 

 

 

35.4% 18.1% 11.8% 13.4% 21.3% 100.0% 
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5 Count 22 16 16 9 10 73 

% within 

KP_2 
30.1% 21.9% 21.9% 12.3% 13.7% 100.0% 

Total Count 91 53 38 30 55 267 

% within 

KP_2 
34.1% 19.9% 14.2% 11.2% 20.6% 100.0% 

Kontrak 

Psikologis_ 

Lingkungan 

sosial (KP3) 

 

 

3 Count 8 4 2 2 9 25 0.473 

 

 

 

% within 

KP_3 
32.0% 16.0% 8.0% 8.0% 36.0% 100.0% 

4 Count 33 23 19 13 25 113 

% within 

KP_3 
29.2% 20.4% 16.8% 11.5% 22.1% 100.0% 

5 Count 50 26 17 15 21 129 

% within 

KP_3 
38.8% 20.2% 13.2% 11.6% 16.3% 100.0% 

Total Count 91 53 38 30 55 267 

% within 

KP_3 
34.1% 19.9% 14.2% 11.2% 20.6% 100.0% 

Kontrak 

Psikologis_ 

Keuangan 

(KP4) 

 

 

2 Count 1 3 3 0 2 9 0.016 

% within 

KP_4 
11.1% 33.3% 33.3% 0.0% 22.2% 100.0% 

3 Count 21 7 0 5 13 46 

% within 

KP_4 
45.7% 15.2% 0.0% 10.9% 28.3% 100.0% 

4 Count 29 26 23 11 22 111 

% within 

KP_4 
26.1% 23.4% 20.7% 9.9% 19.8% 100.0% 

5 Count 40 17 12 14 18 101 

% within 

KP_4 
39.6% 16.8% 11.9% 13.9% 17.8% 100.0% 

Total Count 91 53 38 30 55 267 

% within 

KP_4 
34.1% 19.9% 14.2% 11.2% 20.6% 100.0% 

Kontrak 

Psikologis_ 

Keseimbangan 

dengan pribadi 

karyawan 

(KP_5) 

2 Count 1 1 0 0 1 3 0.067 

 

 
% within 

KP_5 
33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 100.0% 

3 Count 15 14 6 5 17 57 

% within 

KP_5 
26.3% 24.6% 10.5% 8.8% 29.8% 100.0% 

4 Count 28 25 18 9 22 102 

% within 

KP_5 
27.5% 24.5% 17.6% 8.8% 21.6% 100.0% 

5 Count 47 13 14 16 15 105 

% within 

KP_5 
44.8% 12.4% 13.3% 15.2% 14.3% 100.0% 

Total Count 91 53 38 30 55 267 

% within 

KP_5 34.1% 19.9% 14.2% 11.2% 20.6% 100.0% 

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2018 
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Pengembangan karir karyawan BUMN dilihat dari 

perbandingan antara masa kerja responden dengan kontrak psikologis 

menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan BUMN dengan masa 

kerja responden antara  0 - 5 tahun. Sebanyak 44 dari 132 karyawan 

BUMN dengan tingkat persentase sebesar  33.3% menyatakan setuju 

bahwa kontrak psikologis diberikan kepada karyawan melalui 

pengembangan karir. 

Penawaran pekerjaan karyawan BUMN dilihat dari 

perbandingan antara masa kerja responden dengan kontrak psikologis 

menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan BUMN dengan masa 

kerja responden antara  0 - 5 tahun. Sebanyak 45 dari 127 karyawan 

BUMN dengan tingkat persentase sebesar 35.4 % menyatakan setuju 

bahwa kontrak psikologis diberikan kepada karyawan melalui 

penawaran pekerjaan. 

Lingkungan sosial karyawan BUMN dilihat dari perbandingan 

antara masa kerja responden dengan kontrak psikologis menunjukkan 

bahwa sebagian besar karyawan BUMN dengan masa kerja responden 

antara  0 - 5 tahun. Sebanyak 50 dari 129 karyawan BUMN dengan 

tingkat persentase sebesar  38.8% menyatakan sangat setuju bahwa 

kontrak psikologis diberikan kepada karyawan melalui lingkungan 

sosial. 

 Keuangan  karyawan BUMN dilihat dari perbandingan antara 

masa kerja responden dengan kontrak psikologis menunjukkan bahwa 

sebagian besar karyawan BUMN dengan masa kerja responden antara  

0 - 5 tahun. Sebanyak 40 dari 111 karyawan BUMN dengan tingkat 

persentase sebesar  39.6 % menyatakan sangat setuju bahwa kontrak 

psikologis diberikan kepada karyawan melalui keuangan. 

 Keseimbangan dengan pribadi karyawan BUMN dilihat dari 

perbandingan antara masa kerja responden dengan kontrak psikologis 

menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan BUMN dengan masa 

kerja responden antara  0 - 5 tahun. Sebanyak 47 dari 105 karyawan 

BUMN dengan tingkat persentase sebesar  44.8 % menyatakan sangat 
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setuju bahwa kontrak psikologis diberikan kepada karyawan melalui 

keseimbangan dengan pribadi karyawan.  

 

Berdasarkan Tabel 19. hubungan masa kerja karyawan BUMN  

dengan kontrak psikologis  pada Asymp Sig > dari 0.05 menunjukkan 

bahwa masa kerja karyawan BUMN tidak memiliki hubungan dengan 

kontrak psikologis karyawan BUMN pada indikator pengembangan 

karir, penawaran pekerjaan, lingkungan sosial, keseimbangan dengan 

pribadi karyawan, namun kontrak psikologis pada karyawan BUMN 

pada indikator keuangan memiliki hubungan dengan masa kerja 

karyawan BUMN. 

 

5.2 Pembahasan 

1. Bentuk-bentuk kontrak psikologis karyawan BUMN dapat 

terlihat sebagai berikut: 

a. Kontrak transaksional (transactional contract) sebagai 

bentuk     kontrak psikologis yang bersifat jangka pendek 

(short term) dan berfokus pada aspek pertukaran ekonomis 

dengan jenis pekerjaan yang sempit (narrow) dan 

keterlibatan minimal karyawan dalam organisasi merupakan 

pelaksanaan transactional contract yang terdapat pada 

BUMN. Kontrak transaksional (transactional contract) 

merupakan bentuk kontrak psikologis yang oleh sebagian 

karyawan BUMN dipersepsikan paling rendah  dibanding 

bentuk bentuk kontrak lainnya (relational contract dan 

balanced contract). 

Kontrak transaksional (transactional contract) 

merupakan jenis pekerjaan yang sempit (narrow) yaitu 

membatasi keterlibatan dan kesempatan karyawan BUMN 

dalam mengikuti pelatihan dan pengembangan. Karyawan 

BUMN dalam melakukan tugas-tugas hanya yang 

diwajibkan oleh perusahaan hal tersebut mengidentifikasi 

bahwa karyawan BUMN mengerjakan tugas sesuai 
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perjanjian saat perekrutan dan karyawan mengerjakan 

pekerjaan hanya yang dibayarkan perusahaan sehingga 

secara keseluruhan kontrak psikologis yang dilihat melalui 

dimensi kontrak transaksional (transactional contract) pada 

indikator jenis pekerjaan yang sempit (narrow) 

menunjukkan bahwa karyawan BUMN diwajibkan untuk 

melakukan hanya serangkaian pekerjaan yang dalam kontrak 

merupakan pekerjaan yang diperhitungkan dalam imbal jasa. 

Kontrak transaksional (transactional contract) pada 

sifat jangka pendek (short term) yaitu karyawan tidak punya 

kewajiban masa depan pada BUMN, karyawan 

meninggalkan perusahaan setiap karyawa mempunyai 

pilihan pada perusahaan lain dan karyawan tidak 

berkewajiban untuk tetap tinggal dengan perusahaan hal 

tersebut mengidentifikasi bahwa kontrak psikologis yang 

dilihat melalui dimensi kontrak transaksional (transactional 

contract) menunjukkan bahwa karyawan BUMN tidak 

memiliki kewajiban untuk tetap bekerja di BUMN dan 

berkomitmen untuk bekerja hingga batas waktu tertentu 

karena BUMN menawarkan hubungan kerja yang hanya 

untuk jangka waktu tertentu dan tidak berkewajiban untuk 

menjamin karir karyawan hingga jangka panjang.  

b. Kontrak relasional (relational contract) bersifat jangka 

panjang, jenis kontrak ini melibatkan faktor sosio-

emosional, seperti kepercayaan, keamanan, dan loyalitas. 

Masing-masing pihak berharap terjadi hubungan imbal balik 

(reciprocal). Kontrak relasional dipersepsikan karyawan 

sebagai kontrak yang tidak terbatas waktu, memperkenalkan 

suatu hubungan yang terus menerus antara karyawan dan 

organisasi, melibatkan pertukaran uang dan loyalitas imbal 

balik, dukungan, penghargaan (reward) terhadap karir, 
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dukungan seperti pelatihan dan kesempatan pengembangan 

jangka panjang dalam organisasi. 

Kontrak relasional (relational contract) meliputi 

kemantapan (stability) yaitu karyawan akan tetap bersama 

BUMN dalam waktu tak terbatas, karyawan tidak ada 

rencana untuk bekerja di tempat lain dan karyawan terus 

bekerja sama pada BUMN. Persepsi karyawan BUMN pada 

kontrak relasional yaitu karyawan diwajibkan untuk bekerja 

pada organisasi untuk jangka waktu yang relatif lama dan 

melakukan hal-hal lain untuk mempertahankan 

pekerjaannya. BUMN dalam hal ini menawarkan paket 

kompensasi yang stabil dan hubungan kerja jangka panjang. 

Kontrak relasional (relational contract) meliputi 

kesetiaan (loyalty) yaitu karyawan melakukan pengorbanan 

secara pribadi untuk perusahaan, karyawan berkomitmen 

pada perusahaan, melindungi citra perusahaan, sehingga 

secara keseluruhan persepsi karyawan terhadap Kontrak 

relasional (relational contract) yang meliputi kesetiaan 

(loyalty) menunjukkan bahwa karyawan diwajibkan untuk 

mendukung BUMN, menunjukkan kesetiaan dan komitmen 

terhadap kebutuhan dan kepentingan BUMN, selain itu, 

karyawan diharapkan dapat menjadi anggota organisasi yang 

baik. BUMN memberikan komitmen untuk menjamin 

kesejahteraan dan kebutuhan karyawan beserta keluarganya. 

c. Kontrak keseimbangan (balanced contract) bersifat dinamis 

dan terbuka (open-ended) yang berfokus pada keberhasilan 

ekonomi perusahaan dan kesempatan karyawan untuk 

mengembangkan karir. Baik pihak karyawan maupun 

perusahaan saling memberikan kontribusi dalam 

pembelajaran dan pengembangan. Kontrak keseimbangan 

(balanced contract)  merupakan bentuk kontrak psikologis 

yang oleh sebagian karyawan BUMN dipersepsikan paling 
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tinggi dibanding bentuk bentuk kontrak lainnya 

(transactional contract dan relational contract). 

Kontrak keseimbangan (balanced contract) meliputi 

kelayakan kerja eksternal (external employability) yaitu 

membentuk hubungan di luar perusahaan yang dapat 

meningkatkan potensi karir pribadi karyawan dengan 

membentuk keterampilan untuk meningkatkan peluang kerja 

di masa depan di tempat lain, karyawan meningkatkan 

visibilitas untuk potensi di luar perusahaan, sehingga 

kontrak psikologis yang dilihat melalui dimensi kontrak 

keseimbangan (balanced contract) meliputi kelayakan kerja 

eksternal (external employability)  dipersepsikan karyawan 

sebagai kontrak yang meliputi pengembangan karir, 

karyawan diberikan kewajiban untuk mengembangkan 

keterampilan berharga (marketable skills) di luar BUMN hal 

tersebut dapat dilihat pada peningkatan hubungan kerja 

jangka panjang baik di dalam maupun di luar organisasi.  

Kontrak keseimbangan (balanced contract) meliputi 

kinerja dinamis/penuh semangat (dynamic performance) 

yaitu menerima standar kinerja yang semakin menantang, 

karyawan menanggapi secara positif persyaratan kinerja 

dinamis dan  karyawan menyesuaikan dengan perubahan 

tuntutan kinerja, sehingga secara keseluruhan kontrak 

psikologis yang dilihat melalui kontrak keseimbangan 

(balanced contract) pada kinerja dinamis/penuh semangat 

(dynamic performance) dipersepsikan karyawan sebagai 

kewajiban karyawan untuk diberikan kesempatan melakukan 

hal-hal yang baru dan membantu BUMN dalam mencapai 

tujuan perusahaan agar menjadi perusahaan yang kompetitif, 

sedangkan kewajiban BUMN memberikan kesempatan 

kepada karyawan dalam meningkatkan pembelajaran serta 
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melaksanakan persyaratan persyaratan kinerja yang telah 

ditentukan oleh BUMN.   

Kontrak keseimbangan (balanced contract) meliputi 

promosi internal (internal advancement) yaitu karyawan 

mencari kesempatan pengembangan yang dapat 

meningkatkan nilai pribadi untuk perusahaan, karyawan 

membuat diri semakin berharga untuk perusahaan dan 

karyawan aktif mencari peluang-peluang internal untuk 

pelatihan dan pengembangan diri sehingga secara 

keseluruhan kontrak psikologis yang dilihat melalui kontrak 

keseimbangan (balanced contract) pada promosi internal 

(internal advancement) dipersepsikan sebagai 

pengembangan karir pada pasar tenaga kerja internal, 

karyawan berkewajiban mengembangkan keterampilan yang 

dihargai oleh BUMN di samping itu, BUMN berkewajiban 

untuk menciptakan kesempatan pengembangan karir kepada 

seluruh karyawan BUMN. 

2. Karakteristik karyawan 

Kontrak psikologis pada karyawan BUMN 

diimplementasikan oleh karyawan laki laki maupun karyawan 

wanita dengan didominasi pada umur antara  29-37 tahun pada 

jenjang pendidikan SLTA dengan masa kerja responden antara  

0-5 tahun.  Jenis kelamin, umur karyawan, jenjang pendidikan, 

tidak memiliki hubungan  dengan kontrak psikologis, masa 

kerja karyawan BUMN tidak memiliki hubungan dengan 

kontrak psikologis karyawan pada pengembangan karir, 

penawaran pekerjaan, lingkungan sosial, keseimbangan dengan 

pribadi karyawan, namun memiliki hubungan dengan keuangan 

karyawan BUMN. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

                Dari hasil penelitian dan pembahasan pada Bab V, maka 

penulis berkesimpulan bahwa bentuk bentuk kontrak psikologis 

pada Badan Usaha milik Negara (BUMN) terdiri atas Kontrak 

transaksional (transactional contract) sebagai bentuk kontrak 

psikologis yang bersifat jangka pendek (short term) dan berfokus 

pada aspek pertukaran ekonomis dengan jenis pekerjaan yang 

sempit (narrow) dan keterlibatan minimal karyawan dalam 

organisasi merupakan pelaksanaan kontrak transaksional 

(transactional contract) yang terdapat pada BUMN. Kontrak 

relasional (relational contract) bersifat jangka panjang, jenis 

kontrak ini melibatkan faktor sosio-emosional, seperti kepercayaan, 

keamanan, dan loyalitas. Masing-masing pihak berharap terjadi 

hubungan imbal balik (reciprocal). Kontrak keseimbangan 

(balanced contract) bersifat dinamis dan terbuka (open ended) 

berfokus pada keberhasilan ekonomi perusahaan dan kesempatan 

karyawan untuk mengembangkan karir. Baik pihak karyawan 

maupun perusahaan saling memberikan kontribusi dalam 

pembelajaran dan pengembangan. 

Kontrak psikologis karyawan diimplementasikan melalui 

pengembangan karir, penawaran pekerjaan, lingkungan sosial, 

keuangan, dan keseimbangan dengan pribadi karyawan. 

Karakteristik karyawan BUMN dilihat dari jenis kelamin lebih 

banyak karyawan laki-laki dibandingkan dengan karyawan 

perempuan pada umur karyawan antara 29-37 tahun, dengan 

jenjang pendidikan rata rata pada tingkat SLTA dan masa kerja 

antara 0-5 tahun. 
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6.2 Saran 

 

Sejalan dengan kesimpulan penelitian ini, maka dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kontrak psikologis yang merupakan kontrak kerja yang 

dinyatakan secara tidak terang-terangan (implisit) atau tersirat 

maka disarankan kepada pihak BUMN untuk dapat 

memperbaiki kontrak psikologis dengan cara  lebih memberikan 

perhatian kepada harapan harapan karyawan, memfasilitasi serta 

memberikan gambaran tentang realisasi terhadap janji yang 

diberikan pada saat perekrutan. 

2. Kontrak psikologis merupakan harapan karyawan dan organisasi 

yang bersifat implisit atau tersirat namun sangat konstruktif bagi 

kedua belah pihak maka disarankan agar BUMN dapat 

menerapkan pengelolaan karyawan yang lebih kooperatif  agar 

kontrak psikologis yang dimiliki karyawan sejalan dengan 

tujuan BUMN.   
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