
BAB II 

KAJIAN TEORI 

 
A. Kontrak Psikologis 

1. Pengertian Kontrak Psikologis 

Istilah kontrak psikologis berbeda dengan kontrak kerja. Robinson dan 

Rousseau (2000) menyatakan bahwa kontrak kerja secara umum mengacu pada 

dokumen tertulis yang mengatur hak dan kewajiban seorang karyawan dan 

tunduk pada peraturan perusahaan. Selanjutnya Robinson dan Rousseau (2000) 

menjelaskan bahwa kontrak mengikat karyawan dan perusahaan dalam suatu 

persatuan kerja, mengatur perilaku masing-masing pihak dalam perusahaan 

serta memungkinkan pencapaian tujuan perusahaan (Robinson dan Rousseau, 

2000). 

Istilah kontrak psikologis pertama kali diperkenalkan oleh dua orang 

psikolog, yaitu Argyris dan Menninger (dalam Conway dan Briner, 2005). 

Definisi mengenai kontrak psikologis mengalami perkembangan mulai dari 

awal teori ini diperkenalkan hingga saat ini. Berikut beberapa definisi yang 

dijelaskan para ahli mengenai kontrak psikologis. 

Kotler (dalam Conway dan Briner, 2005) menjelaskan bahwa kontrak 

psikologis merupakan sebuah kontrak yang bersifat implisit antara seorang 

individu dan organisasinya yang menspesifikkan pada apa yang masing-masing 

harapkan satu sama lain untuk saling memberi dan menerima dalam suatu 

hubungan kerja  
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Senada dengan pendapat di atas, Schein (1980) menjelaskan bahwa 

kontrak psikologis merupakan serangkaian set harapan-harapan yang tidak 

tertulis antara setiap anggota organisasi dengan manajer (maupun lainnya yang 

mewakili organisasi). Sedangkan Rousseau (1989) mendefinisikan istilah 

kontrak psikologis mengacu pada keyakinan individu terhadap persetujuan 

yang bersifat timbal balik antara anggota organisasi dengan manager nya. Isu-

isu utama di sini terdiri dari keyakinan terhadap janji yang dibuat yang 

mengikat pihak-pihak tersebut pada serangkaian kewajiban yang bersifat 

timbal balik. 

Selanjutnya Rousseau (dalam Conway dan Briner, 2005) 

mengemukakan bahwa kontrak psikologis merupakan keyakinan individu, 

yang dibentuk dari organisasi, keyakinan tersebut mengacu pada persetujuan 

antara individu dan organisasinya. Sedangkan Menurut Herriot dan Pemberton 

(dalam Conway dan Briner, 2005) kontrak psikologis merupakan persepsi 

organisasi dan individu tentang kewajiban masing-masing pihak yang 

terbentuk secara tidak langsung dalam hubungan kerja. Lebih jelasnya, 

Morrison and Robinson (dalam Conway dan Briner, 2005) mengemukakan 

bahwa kontrak psikologis mengacu pada keyakinan-keyakinan karyawan 

mengenai kewajiban-kewajiban yang bersifat timbal balik antara karyawan dan 

organisasinya, di mana kewajiban tersebut didasarkan pada janji-janji yang 

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

organisasi. 
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Rousseau (dalam Conway dan Briner, 2005) mengemukakan beberapa 

hal mengenai kontrak psikologis : 

a. Keyakinan yang mendasari kontrak psikologis 

Definisi awal mengenai kontrak psikologis menekankan pada 

keyakinan tentang harapan dan kewajiban (Schein, 1965) sedangkan definisi 

belakangan ini menekankan pada keyakinan tentang janji-janji (Rousseau, 

1995). Penggunaan istilah janji lebih jelas secara konseptual bila 

dibandingkan dengan harapan maupun kewajiban. Selain itu, istilah janji 

pun lebih berkaitan dengan ide kontrak. Untuk alasan ini, Conway dan 

Briner (2005) menggunakan istilah janji sebagai keyakinan utama dalam 

kontrak psikologis. 

Dengan kata lain, istilah janji juga mengacu pada kewajiban dan 

harapan. Kewajiban dan harapan tersebut timbul dari janji-janji. Selain itu, 

janji dapat dilihat sebagai bagian dari kontrak psikologis. 

b. Sifat implisit pada kontrak psikologis 

Pada awalnya, beberapa ahli seperti Kotler (1973) dan Schein (1980) 

menjelaskan bahwa kontrak psikologis bersifat implisit. Dewasa ini, para 

ahli menganggap bahwa kontrak psikologis mengandung janji baik itu yang 

bersifat eksplisit maupun implisit (Conway dan Briner, 2005). Janji yang 

bersifat eksplisit muncul dari persetujuan verbal atau tertulis yang dibuat 

oleh organisasi atau agen dari organisasi. Contoh sebuah janji yang bersifat 

eksplisit yaitu karyawan akan dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi 
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oleh manajer apabila mencapai target yang ditentukan. Janji tersebut 

dikatakan oleh agen organisasi secara verbal kepada karyawannya. 

Di sisi lain, janji yang bersifat implisit muncul ketika karyawan telah 

melakukan upaya maksimal demi kepentingan organisasinya (Conway dan 

Briner, 2005). Kontrak psikologis muncul ketika karyawan meyakini bahwa 

janji perusahaan kepada karyawan akan sebanding dengan janji karyawan 

kepada organisasi (Rousseau, dalam Conway dan Briner, 2005). Sebagai 

contoh, karyawan berkeyakinan bahwa organisasi akan menyediakan 

keamanan kerja dan memenuhi kebutuhan karyawan apabila karyawan 

bekerja dengan maksimal untuk kepentingan organisasi atau perusahaannya. 

c. Sifat subjektif pada kontrak psikologis 

Kontrak psikologis bersifat subjektif . Hal ini dipengaruhi oleh 

persepsi individu mengenai keyakinan terhadap janji kedua belah pihak. 

Menurut Macneil (dalam Conway dan Briner, 2005), setiap orang memiliki 

keterbatasan dalam memproses stimulus atau informasi yang diterima oleh 

otaknya (proses kognisi). 

d. Kontrak psikologis bersifat timbal balik 

Menurut Rousseau (dalam Conway dan Briner, 2005), kontrak 

psikologis merujuk pada perjanjian yang bersifat timbal balik antara dua 

pihak antara karyawan dan agen dari organisasi. Masalah timbal balik ini 

penting, jika asumsi timbal balik tidak sah, maka akan menjadi sulit untuk 

menganggap kontrak psikologis sebagai suatu kontrak. Pada dasarnya 

kontrak berhubungan dengan teori pertukaran. Konsep pertukaran 
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(exchange) ini terjadi manakala individu merasa berkewajiban untuk 

membalas terhadap yang lainnya apabila diyakini telah memberikan 

kontribusi kepada salah satu pihak. 

e. Pihak-pihak dalam kontrak psikologis 

 Menurut Rousseau (dalam Conway dan Briner, 2005), definisi kontrak 

psikologis mengacu pada dua pihak yang melakukan kontrak, yaitu 

karyawan dan organisasi atau pemberi kerja. Pada pihak karyawan, 

pengukuran mengenai kontrak psikologis dapat dengan mudah diidentifikasi 

namun permasalahannya terletak pada siapa yang mewakili pihak 

organisasi, apakah manajer lini, direktur, ataukah Human Resource 

Development (HRD). Selanjutnya Rousseau (dalam Conway dan Briner, 

2005) menjelaskan bahwa dalam kontrak psikologis, karyawan melihat aksi 

dari organisasi yang secara keseluruhan dapat dilihat melalui agen-agen 

organisasi, seperti manajer lini dan HRD.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa kontrak psikologis adalah serangkaian 

harapan yang tidak tertulis antara setiap anggota dengan manajer. Kontrak 

psikologis mengacu pada keyakinan individu terhadap persetujuan yang 

bersifat timbal balik berupa keyakinan terhadap janji yang dibuat yang 

mengikat pihak-pihak pada serangkaian kewajiban.  

2. Aspek-Aspek Kontrak Psikologis 

Aspek kontrak psikologis mengacu pada keyakinan tentang janji-janji 

seorang karyawan kepada organisasi dan hal-hal yang dijanjikan organisasi 

kepada karyawannya. Conway dan Briner (2005) menekankan bahwa aspek 
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kontrak psikologis mengacu pada keyakinan tentang janji-janji organisasi 

kepada karyawannya atas kontribusi mereka terhadap organisasi. Seperti upah, 

kesempatan promosi, pelatihan, peningkatan kesejahteraan. 

Menurut De Vos (2002) kontrak psikologis mencakup aspek hubungan 

kerja baik yang dilakukan perusahaan kepada karyawan maupun karyawan 

kepada perusahaan.  Organisasi berjanji kepada karyawannya dalam hal :  

a. Pengembangan karir  

Menawarkan kemungkinan untuk pengembangan dan promosi 

dalam organisasi (seperti kemungkinan untuk pengembangan, diangkat 

menjadi pegawai tetap, peluang promosi)  

b. Penawaran Pekerjaan (job konten) 

 Penawaran Pekerjaan, penawaran menantang, konten pekerjaan 

yang menarik, seperti kerja di mana karyawan dapat menggunakan 

kapasitas mereka. 

c. Lingkungan sosial.  

 Lingkungan sosial nya menawarkan lingkungan kerja dan 

menyenangkan seperti baik komunikasi antar rekan kerja, kerjasama yang 

baik dalam kelompok baik terhadap atasan maupun sesame rekan kerja.  

d.  Keuangan  

Kompensasi Penawaran ganti rugi yang tepat, seperti : remunerasi 

sepadan dengan pekerjaan, kondisi kerja yang memiliki konsekuensi pajak 

yang menguntungkan 
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       e.  Keseimbangan dengan pribadi karyawan 

Penawaran menghormati dan pemahaman untuk situasi pribadi 

karyawan. Misalnya : fleksibilitas dalam jam kerja, pemahaman tentang 

keadaan pribadi. 

Sedangkan janji karyawan yang merupakan wujud timbal balik adalah 

sebagai berikut :  

a. Usaha dan performance kinerja            

Kesediaan untuk bekerja lebih baik untuk kemajuan organisasi. 

Dengan cara meningkatkan prestasi kerja, bekerja baik secara kuantitatif 

dan kualitatif, dapat bekerja sama dengann baik terhadap pimpinan dan 

rekan kerja.  

b. Keluwesan  

Kesediaan untuk menjadi fleksibel dalam melaksanakan pekerjaan 

yang perlu dilakukan seperti bekerja lembur, membawa pulang kerja.  

c. Loyalitas  

Kesediaan untuk terus bekerja lebih lama untuk organisasi dengan 

cara tidak menerima setiap tawaran pekerjaan yang datang bersama, 

bekerja untuk organisasi selama beberapa tahun setidaknya.  

d. 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  
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e. Ketersediaan  

Kesediaan untuk menjaga status ketersediaan pada tingkat yang 

dapat diterima, seperti : mengambil pelatihan yang tersedia, bersedia 

mengikuti jenjang pendalaman pendidikan dann ketrampilan jika 

dibutuhkan perusahaan.   

Jadi dapat disimpulkan bahwa aspek kontrak psikologis mengacu pada 

timbal balik antara organisasi dengan karyawan nya. Karyawan berkeyakinan 

mengenai hal-hal yang dijanjikan organisasi baik dalam hal keadilan 

pemberian gajih, kejelasan status kerja, kesejahteraan pegawai dan 

peningkatan karir yang jelas. Organisasi juga mengharapkan karyawan yang 

dapat selalu kontribusi nya guna kemajuan perusahaan.  

3. Dimensi Kontrak Psikologis 

Menurut Rousseau (2000), kontrak psikologis terdiri dari 3 dimensi, 

yaitu Transactional Contract, Relational Contract dan balanced contract. 

a. Transactional Contract 

Pada dasarnya transactional contract atau kontrak transaksional 

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 narrow dan short term. 

 1). Narrow 

Karyawan diwajibkan untuk melakukan hanya serangkaian 

pekerjaan yang dalam kontrak merupakan pekerjaan yang 

Studi Deskriptif tentang Kontrak..., Aditya Anjar Nugroho, Fakultas Psikologi UMP, 2012



diperhitungkan dalam imbal jasa. Organisasi membatasi keterlibatan 

karyawan dalam organisasi dan memberikan kesempatan terbatas 

untuk pelatihan dan pengembangan. 

2). 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. 

b. Relational Contract 

Relational Contract atau Kontrak relasional 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 timbal 

balik (reciprocal). 

Menurut Macneil, (dalam Rousseau, 2000), 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 
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uang dan non-monetary reward seperti loyalitas timbal balik, dukungan, 

reward terhadap karir, dukungan seperti pelatihan dan kesempatan 

pengembangan jangka panjang dalam organisasi. Rousseau (2000) 

menyimpulkan bahwa kontrak relasional menyangkut dua dimensi, yaitu 

dimensi stability dan loyalty. 

1). 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. 

2). 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. 

3). Balanced Contract 

Balanced Contract merupakan perpaduan antara sifat dari kontrak 

transaksional dan relasional (Rousseau, 2000). Balanced contract 

bersifat dinamis dan open-ended yang berfokus pada keberhasilan 

ekonomi perusahaan dan kesempatan karyawan untuk 
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mengembangkan karir. Baik pihak karyawan maupun perusahaan 

saling memberikan kontribusi dalam pembelajaran dan pengembangan.  

Balanced Contract terdiri dari external employability, internal 

advancement dan dynamic performance. 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. 

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 di dalam perusahaan. 

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 

meningkatkan pembelajaran dan melaksanakan persyaratan-

persyaratan kinerja. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 3 dimensi kontrak psikologis yaitu        

(1) Transaksional Contract atau Kontrak Transaksional. Merupakan kontrak 

psikologis dikarakteristikan dengan pekerjaan yang dilakukan hanya bersifat 
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moneter. Jenis pekerjaan yang sempit dan keterlibatan minimal karyawan 

dalam organisasi. (2) Relational Contract atau Kontrak Relational. Kontrak 

psikologis yang tidak hanya bersifat moneter, namun juga ada hubungan 

psikis yang terus menerus antara karyawan dan organisasi seperti loyalitas, 

timbal balik, dukungan, dan pemberian reward dari perusahaan dalam 

mengembangkan karir bagi karyawan nya. (3) Balanced Contract. Merupakan 

perpaduan antara sifat dari kontrak transaksional dan relational. Kontraksi 

bersifat dinamins dan open-ended yang berfokus pada keberhasilan ekonomi 

perusahaan, keterlibatan karyawan dan pemberian kesempatan peningkatan 

karir juga diberikan oleh perusahaan. 

4. Pelanggaran Kontrak Psikologis 

Menurut Conway dan Briner (2005), ketika salah satu pihak telah 

gagal dalam memenuhi kewajibannya maka akan terjadi pelanggaran kontrak 

psikologis. Pelanggaran tersebut dipersepsikan karyawan telah dilakukan oleh 

organisasi. Sama halnya dengan kontrak psikologis, pelanggaran kontrak 

psikologis bersifat subjektif dan didasarkan pada persepsi karyawan terhadap 

janji-janji yang bersifat eksplisit maupun implisit. 

Beberapa peneliti menggunakan istilah pemenuhan kontrak psikologis 

sebagai lawan dari pelanggaran kontrak psikologis. Umumnya, penelitian 

terfokus pada persepsi karyawan bahwa organisasi tidak secara optimal 

memenuhi balas jasa yang dijanjikan sebelumnya. Balas jasa dapat berwujud 

moneter dan nonmoneter. 
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Menurut Zottoli (2003), pelanggaran kontrak psikologis didefinisikan 

sebagai suatu keadaan yang dialami dan dirasakan oleh karyawan apabila 

karyawan tidak menerima balas jasa yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh 

organisasi. Keadaan tidak sesuai dapat berupa kurangnya balas jasa yang 

dijanjikan atau karyawan menerima lebih dari yang dijanjikan. Jadi, pada 

dasarnya pelanggaran kontrak psikologis dapat terjadi pada dua keadaan 

tersebut. Meskipun menurut penelitian, pada saat karyawan menerima balas 

jasa yang lebih dari yang dijanjikan, tingkat tindakan negatif yang 

diperlihatkan tidak sebesar ketika karyawan menerima balas jasa kurang dari 

yang dijanjikan (Morrison dan Robinson, dalam Conway dan Briner, 2005). 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Zottoli (2003), 

pelanggaran kontrak psikologis mencakup beberapa aspek yang sifatnya 

dipersepsikan oleh karyawan sebagai kewajiban organisasi yang harus 

dipenuhi dan diberikan kepada karyawan. Beberapa aspek tersebut 

dikelompokkan menjadi aspek monetary dan non-monetary. 

a. Monetary Reward 

Aspek ini mencakup pemberian gaji (salary), penerimaan bonus, 

keseluruhan tunjangan, tunjangan kesehatan dan penerimaan pensiun. 

b. Non-Monetary Reward 

Aspek ini mencakup pelatihan, pengembangan karir, kesempatan 

promosi, masukan mengenai pembuatan keputusan, tanggung jawab dalam 

pekerjaan, tantangan dalam pekerjaan, feedback mengenai kinerja, dukungan 

dari atasan, dukungan dari organisasi serta keamanan dalam bekerja. 
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Penemuan tersebut menyatakan bahwa pelanggaran terhadap aspek-

aspek kontrak psikologis lebih banyak mempengaruhi karyawan untuk 

menunjukkan perilaku negativ, seperti : prestasi kerja nya menjadi rendah, 

kepuasan kerja rendah, hingga keputusan untuk keluar dari perusahaan lebih 

tinggi. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelanggaran kontrak psikologis 

didefinisikan sebagai suatu keadaan yang dialami dan dirasakan oleh 

karyawan apabila karyawan tidak menerima balas jasa yang sesuai dengan 

yang dijanjikan oleh organisasi. Keadaan tidak sesuai dapat berupa kurangnya 

balas jasa yang dijanjikan atau karyawan menerima lebih dari yang dijanjikan. 

Aspeknya adalah monetary dan non-monetary. 

5. Konsekuensi Kontrak Psikologis 

Secara umum, para peneliti meyakini bahwa pelanggaran kontrak 

psikologis berdampak pada karyawan dan organisasi. Berdasarkan hasil 

kutipan dari Conway dan Briner (2005), studi empiris menemukan bahwa 

pelanggaran kontrak psikologis berdampak pada sikap yang negatif terhadap 

pekerjaan dan organisasinya (Johnson, 2003), rendahnya kepuasan kerja 

(Tekleab dan Taylor, 2003), rendahnya komitmen organisasi (Robinson, 

1996), rendahnya kinerja (Turnlay dan Feldman, 2000) dan meningkatnya 

karyawan untuk keluar dari organisasi (Conway dan Briner, 2005). 
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B. Karyawan Kontrak Bagian Marketing 
 
 1. Karyawan Kontrak 

 Karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencana dan 

pelaku aktif dari aktivitas organisasi. Karyawan adalah seorang pekerja yang 

bekerja dibawah perintah orang lain dan mendapat kompensasi serta jaminan 

(Hasibuan, 2006). Undang-undang RI No. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dalam pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa pekerja/buruh 

adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain.  

Sistem kerja kontrak atau lebih dikenal dengan sistem perjanjian kerja 

waktu tertentu (PKWT) diatur dalam Undang-undang RI nomer 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan pasal 50 sampai dengan pasal 66. Sistem kerja 

kontrak terjadi pada semua jenis industri dengan waktu yang tidak ditentukan. 

Karyawan kontrak adalah karyawan yang bekerja pasa suatu instansi 

dengan kerja waktu tertetnu yang didasari atas suatu perjanjian atau kontrak 

dapat juga disebut dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yaitu 

perjanjiann kerja yang didasarkan suatu jangka waktu yang diadakan untuk 

palinglama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 

maksimal 1 tahun (Undang-Undang RI ketenagakerjaan 2003 dalam pasal 59 

ayat 1) . 

Karyawan kontrak adalah karyawan yang diperbantukan untuk 

menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutin perusahaan, dan tidak ada jaminan 

kelangsungan masa kerjanya. Dalam kelangsungan masa kerja karyawan 

kontrak ditentukan oleh prestasi kerjanya. Semakin bagus prestasi kerjanya, 
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karyawan kontrak akan dipertahankan oleh perusahaan, namun jika prestasi 

kerjanya tidak ada peningkatan maka perusahaan akan memberhentikan 

karyawan tersebut. Kewajiban kerja karyawan kontrak terkadang 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.  (www.fes.or.id) 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

karyawan kontrak adalah seseorang yang bekerja dalam suatu organisasi atau 

perusahaan dengan status kontrak. 

2. Marketing  

 Konsep marketing mengandung arti semua kegiatan manusia yang 

berlangsung dalam hubungan dengan pasar. marketing berarti bekerja untuk 

mewujudkan pertukaran potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan 

keinginan manusia. Defenisi marketing adalah semua kegiatan manusia yang 

diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya melalui proses 

pertukaran, proses pertukaran melibatkan kerja penjual yang harus mencari 

pembeli, menemukan dan memenuhi kebutuhan.  

Maketing adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya 

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai 

dengan pihak lain. 

Marketing mempunyai peranan yang sangat menetukan karena 

pemasaran mempunyai kedudukan sebagai perantara antar produsen dan 
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konsumen. Marketing merupakan suatu urutan-urutan kegiatan yang sangat 

berkaitan erat dan bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

manusia melalui proses pertukaran. Dengan demikian dalam menjalankan 

suatu usaha diperlukan konsep marketing yang matang demi kemajuann 

perusahaan.  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa marketing 

adalah proses menawaran, menciptakan, mempertukarkan produk dari 

produsen kepada konsumen     

3. Karyawan Kontrak Bagian Marketing 

Karyawan kontrak adalah seorang karyawan atau pegawai yang 

bekerja atau dipekerjakan dengann waktu tertentu sesuai dengan perjanjian 

dan kesepakatann kerja yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu 

pegawai itu sendiri dan perusahaan dia bekerja. Kinerja yang dilakukan sesuai 

dengan perjanjian yang disepakati antara perusahaan dengan karyawan 

kontrak itu sendiri, yaitu mematuhi sesuai isi kontrak perjanjain/tugas yang 

diberikan perusahaan. (fes.or.id) 

Perusahan mempekerjakan karyawan kontrak karena dinilai 

menghemat ongkos perusahaan, perusahaan menuntut agar kinerja yang 

dilakukan menjadi semakin baik sehingga meningkatkan produksi perusahaan, 

karena karyawan masih terikat kontrak biasanya karyawan selalu 

meningkatkan kinerjanya, apabila perusahaan menilai bahwa kinerja karyawan 

baik maka kontrak akan diperpanjang. (fes.or.id). 

Menurut Kotler (1985) karyawan marketing adalah seorang pekerja 

yang bekerja di bawah perintah orang lain untuk melakukan kegiatan usaha 

mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat 

memuaskan kebutuhan para pembeli atau konsumen.  
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Menurut kotler (1985), karyawan marketing adalah sebuah kunci 

utama untuk mencapai tujuann utama untuk mencapai tujuan dansasaran suatu 

organiasasi dengan mengenali kebutuhan (needs) dan keinginan (wants) dari 

pasar sasarannya, karyawann marketing mampu memberikan kepuasan kepada 

para konsumennya.  

Menurut penadapat Koko (2007), tanpa adanya karyawan marketing 

perusahaan tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan itu 

sendiri, karena karyawan marketing merupakankekayaan suatu perusahaan, 

karena tanpa keikutsertaan mereka, aktifitas perusahaan tidak akan terjadi. 

Karyawan marketing adalah penjual jasa (pikiran dan tenaganya) dan 

mendapat kmpensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Karyawan marketing wajib dan terikat untuk mengerjakan pekerjaan yang 

diberikan dan berhak memperoleh kompensasi sesuai perjanjian. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa karyawan 

kontak bagian marketing adalah seseorang yang bekerja dalam suatu 

organisasi atau perusahaan dengan denag status kontrak yang bertugas 

menawaran, menciptakan, mempertukarkan produk dari produsen kepada 

konsumen  
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C. Kerangka Berfikir 

       

 

        

       

 

      

 

 Dalam hal ini pimpinan sebagai atasan membutuhkan karyawan kontrak 

bagian marketing, begitu juga para karyawan yang membutuhkan pimpinan nya 

dalam mengarahkan kerja nya. Pada awal sebelum bekerja, para karyawan telah 

disodori kontrak psikologis oleh pimpinan mereka yaitu pada hal pengembangan 

karir, penawaran pekerjaan (job content), lingkungan sosial, keuangan, 

keseimbangan dengan pribadi karyawan. Namun pada kenyataan pimpinan telah 

melanggar kontrak psikologis tersebut terutama dalam hal pengembangan karir 

dan masalah keuangan. Akan tetapi para karyawan tetap mau bekerja di 

perusahaan tersebut. Dari kerangka berpikir di atas, apakah karyawan marketing 

PT Nasmoco termasuk ke dalam transactional contract, relational contract, atau 

balanced contract. 

 

Kontrak Psikologis 

Pimpinan 

Transactional Contract Relational Contract Balanced Contract 

Karyawan Kontrak 
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