
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Sistem Perekonomian Indonesia yang dianut saat ini adalah sistem 

perekonomian campuran di mana rakyat atau dalam hal ini sektor swasta 

memiliki hak berkreatifitas, namun demikian pemerintah juga ikut memiliki 

peran dalam mengatur jalannya perekonomian.  Sektor swasta merupakan aset 

nasional yang amat potensi, karena pertumbuhannya semakin pesat. Selain 

dapat meningkatkan perekonomian Indonesia, sektor swasta juga dapat 

mengurangi angka pengangguran di Indonesia, ini terlihat dari dibukanya 

berbagai kawasan industri di Indonesia yang dapat menyerap ribuan tenaga 

kerja. 

Salah satu prinsip ekonomi adalah dengan modal yang sekecil-kecil 

nya dapat meraup untung sebesar-besarnya. Perusahaan swasta menerapkan 

prinsip tersebut dalam menjalankan roda perekonomiannya. Dalam iklim 

persaingan usaha yang makin ketat, perusahaan berusaha untuk melakukan 

efisiensi biaya produksi. Salah satu solusinya adalah dengan sistem karyawan 

kontrak, di mana dengan sistem ini perusahaan dapat menghemat pengeluaran 

dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan 

yang bersangkutan. Garis besar tujuan perusahaan mempekerjakan karyawan 

kontrak adalah agar perusahaan dapat fokus pada kompetensi utamanya dalam 

bisnis sehingga dapat berkompetisi dalam pasar, di mana hal-hal intern 
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perusahaan yang bersifat penunjang (supporting) dialihkan kepada pihak lain 

yang lebih profesional.  

Menurut Indrasari (2010) Buruh kontrak adalah buruh yang perjanjian 

kerjanya langsung dengan perusahaan tempatnya bekerja dan perjanjian 

kerjanya dibuat untuk waktu tertentu. Seorang karyawan kontrak biasanya 

beban kerjanya hampir sama atau bahkan lebih berat dari pada karyawan tetap. 

Namun dari segi gaji atau fasilitas lainnya tentu saja sangat berbeda, termasuk 

tidak adanya ketentuan pesangon yang jelas apabila perusahaan tidak lagi 

menggunakan jasa si tenaga kerja kontrak. Selain itu tenaga kerja kontrak juga 

tidak mempunyai status masa kerjanya yang jelas. 

Sebagai bagian dari sistem ekonomi kapitalis dunia, maka fenomena 

tenaga kerja kontrak kian banyak dipilih sebagai alternatif mendapatkan 

tenaga kerja yang murah, cepat, dan beresiko lebih rendah. Fenomena 

karyawan kontrak di Indonesia memang sudah berlangsung cukup lama sejak 

tahun 1980 dan dilegalkan menurut undang-undang tenaga kerja nomer 13 

tahun 2003 dan keputusan menteri. Banyak perusahaan mempekerjakan 

karyawan kontrak bukan atas dasar kebutuhan dan sesuai dengan aturan 

hukum yang ada, melainkan hanya karena tidak mau repot dengan urusan-

urusan ketenagakerjaan apabila nanti terjadi PHK dan tidak perlu memberi 

pesangon kepada karyawan yang di-PHK. Tenaga karyawan kontrak 

digunakan oleh perusahaan lokal atau asing yaitu sebesar 83,3% perusahaan 

swasta menggunakan tenaga karyawan kontrak (www.fes.or.id) 
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Perusahaan dan karyawan merupakan dua hal yang sama-sama saling 

membutuhkan, untuk itu perusahaan dan karyawan harus saling bekerja sama 

dengan baik. Dalam menjalin kerjasama yang baik antara pimpinan dan 

karyawan, antara kedua belah pihak harus saling mengerti tentang kepentingan 

masing-masing dalam perusahaan, untuk itu perusahaan harus menetapkan 

manajemen imbalan yang adil bagi kedua belah pihak. Proses manajemen 

imbalan mencakup finansial maupun non finansial dan sangat ditentukan oleh 

tuntutan bisnis. Oleh karena itu, falsafah yang mendasari kebutuhan bisnis 

tersebut juga harus dipahami. Karyawan termasuk stake holder (pihak yang 

berkepentingan) dalam organisasi, maka kebutuhan-kebutuhan mereka juga 

harus dipahami agar kepuasan kerja tercapai dan selanjutnya dapat 

menumbuhkan komitmen pada perusahaan.  

Schein (dalam Conway dan Briner 2005) menyatakan kontrak 

psikologis adalah serangkaian harapan yang tidak tertulis antara setiap 

anggota dengan manajer. Kontrak psikologis mengacu pada keyakinan-

keyakinan karyawan mengenai kewajiban yang bersifat timbal balik antara 

karyawan dan organisasinya, di mana kewajiban tersebut didasarkan pada janji 

yang dipersepsikan dan tidak disadari dengan penting oleh agen-agen yang 

ada pada organisasi. Pemahaman konsep kontrak psikologis sama pentingnya 

dengan unsur-unsur ekonomi dan aspek transaksional.  

Marketing mempunyai peranan yang sangat penting karena pemasaran 

mempunyai kedudukan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. 

Marketing merupakan suatu urutan-urutan kegiatan yang saling berkaitan erat 
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dan bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia melalui 

proses pertukaran. Dengan demikian perusahaan dalam menjalankan usahanya 

perlu memperhatikan dan mengembangkan sistem pemasarannya. Kotler 

(1997) menyatakan bahwa marketing adalah suatu proses sosial dan 

manajerial yang didalamnya terdapat individu dan kelompok mendapatkan apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. 

Masalah marketing merupakan salah satu aspek yang sangat penting 

bagi perusahaan untuk menjalankan roda perusahaannya, karena tidak jarang 

perusahaan gagal berkembang disebabkan sistem pemasaran yang kurang 

tepat. Kegiatan marketing tidak dapat dipisahkan dari seluruh rangkaian 

kegiatan usaha perusahaan karena didalamnya terdapat banyak bagian-bagian 

yang harus dimengerti dan dilaksanakan khususnya oleh seorang 

pemasar/lembaga pemasaran. Menurut William (1993) marketing adalah suatu 

sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang 

yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada konsumen saat ini 

maupun konsumen potensial. Begitu pentingnya bagian marketing demi 

kemajuan perusahaan maka tidak salah bila perusahaan memberikan 

pengawasan yang ketat terhadap pegawai marketingnya dalam bekerja 

mencapai target yang diinginkan perusahaan. 

Berdasarkan wawancara kepada salah seorang supervisior didapat data 

sebagai berikut.PT Nasmoco Purwokerto merupakan sebuah Perusahaan yang 
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mendistibusikan produknya kepada konsumen berupa mobil. PT Nasmoco 

Purwokerto mempunyai 30 pegawai marketing kontrak dan yang dipimpin 

oleh 2 supervisior. Marketing Nasmoco mempunyai beberapa tingkatan. 

Untuk tingkat yang paling bawah yaitu junior marketing harus menjual 

minimal 4 mobil per bulan, selanjutnya adalah eksekutif marketing harus 

menjual minimal 11 mobil per bulan, selanjutnya yaitu senior marketing harus 

menjual minimal 15 mobil per bulan. Area penjualan PT Nasmoco adalah 

Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. 

Untuk masa kontrak mereka per periode adalah 3 bulan                     

dan selanjutnya akan mendapat evaluasi selama 3 bulan kemudian. Jika 

pegawai tersebut tidak bisa menutup target maka pegawai tersebut akan 

diberhentikan. Pengawasan pimpinan kepada pegawai marketing begitu ketat, 

salah satunya yaitu setiap hari karyawan diharuskan membuat laporan harian 

yang berisikan laporan tentang kegiatan pemasaran. Setiap hari pegawai 

marketing ditarget membuat 25 kunjungan penawaran kepada nasabahnya.   

Banyak perusahaan berkeyakinan bahwa gaji adalah faktor utama 

untuk membuat para karyawan nyaman dalam bekerjanya. Namun pada 

kenyataannya tidak hanya gaji yang membuat seseorang merasa nyaman 

dalam bekerja. Masih ada faktor-faktor lain yang membuat seseorang nyaman 

bekerja diantara nya kondisi kerja, hubungan antara karyawan dengan atasan, 

keamanan kerja, keadilan, pengawasan kerja dari pimpinan, kejelasan status 

kerja dan peningkatan jenjang karir yang jelas 
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Berdasarkan wawancara pendahuluan pada salah satu karyawan 

marketing kontrak PT Nasmoco, mengatakan bahwa banyak karyawan 

marketing merasa tidak betah kerja di PT Nasmoco. Dalam segi pendapatan, 

karyawan marketing sudah berada di atas upah minimum kabupaten (UMK) 

kabupaten Banyumas, namun dari segi psikologis mereka merasa tidak 

nyaman dengan pimpinan perusahaan. Dalam kerjanya para marketing selalu 

mendapat pengawasan intensif dari para Supervisiornya. Supervisior 

seringkali ikut pergi bersama karyawan marketing kontraknya hanya untuk 

mengetahui apakah mereka benar-benar menawarkan kepada konsumen atau 

tidak.  

Dalam memberikan motivasi kerja kepada pegawai marketing juga 

sangat kurang. Pemberian motivasi kerja pimpinan kepada pegawainya hanya 

di awal saja yaitu pada masa training dan apabila setiap pegawai sudah lolos 

tahap training maka pimpinan akan melepaskan para karyawan tersebut. Para 

karyawan hanya mendapatkan sekali dalam seminggu mendapat pertemuan 

khusus yang membahas tentang evaluasi kerja mereka, yang artinya jika 

dalam per minggunya belum ada peningkatan grafik penjualan maka setiap 

pegawai akan mendapatkan sangsi. Jika tetap tidak ada peningkatan grafik 

penjualan, karyawan diberikan surat peringatan bahkan hingga pemutusan 

kontrak kerja. Pimpinan kurang memperhatikan dalam kejelasan masa kerja 

mereka. Para karyawan kontrak tidak juga diangkat sebagai pegawai tetap 

meskipun para karyawan selalu target dan sudah lama bekerja keras untuk 

kemajuan perusahaan. Para karyawan kontrak merasa seakan hanya menjadi 
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alat bagi perusahaan untuk mendatangkan uang tanpa diperdulikan kejelasan 

masa kerjanya. Pimpinan selalu menargetkan penjualan yang bagus kepada 

setiap karyawan marketingnya tanpa memperdulikan kesejahteraan mereka.  

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

mengapa karyawan bersedia bekerja sebagai marketing kontrak yang ditarget 

cukup besar oleh perusahaan. Apakah dalam kontrak kerja nya terhadap 

perusahaan, karyawan termasuk dalam transactional contract yaitu yang 

bekerja hanya sebatas untuk mendapatkan gaji atau karyawan termasuk ke 

dalam relational contract yaitu karyawan bekerja keras kepada perusahaan 

tidak hanya untuk mendapatkan gaji namun sebagai wujud kesetiaan dan 

kesadaran dari diri karyawan sendiri bahwa karyawan ingin memajukan 

perusahaan ini tanpa memandang bayaran atau para karyawan termasuk ke 

dalam balanced contract yang memadukan dua sifat transactional contract 

dan relational contract 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian tentang studi tentang kontrak psikologis pada karyawan marketing 

kontrak di PT Nasmoco Purwokerto.  
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B. Rumusan Masalah         

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu :  “bagaimana gambaran kontrak psikologis pada karyawan 

marketing kontrak di PT Nasmoco Purwokerto?” 

  
C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kontrak psikologis 

pada karyawan marketing kontrak di PT Nasmoco Purwokerto. 

 
D. Manfaat Penelitian 

   Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara praktis maupun 

teoritis :  

1. Manfaat teoritis yaitu menambah khasanah wacana ilmu pengetahuan baru 

dalam bidang psikologi terutama psikologi Industri dan organisasi yang 

kaitan nya dengan studi tentang kontrak psikologis 

2. Manfaat praktis :  

a. Diharapkan bagi Pimpinan PT Nasmoco dapat memperoleh masukan 

mengenai kontrak psikologis pada karyawan kontrak bagian marketing, 

sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengambil keputusan 

dan kebijakan mengenai kesejahteraan karyawan yang nanti nya akan 

berdampak baik bagi kemajuan perusahaan 

b. Bagi karyawan marketing kontrak diharapkan dapat lebih meningkatkan 

kinerja mereka dan memberikan hasil yang lebih baik sesuai dengan 

keinginan perusahaan 
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