
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi berdampak pada peningkatan persaingan antar perusahaan.

Dalam persaingan usaha yang semakin ketat, perusahaan saling berlomba-lomba

dalam meningkatkan  produktivitas perusahaannya masing-masing agar mampu

bertahan dalam menghadapi persaingan saat ini. Agar perusahaan menunjukkan

produktivitas yang baik, sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan

sebagai salah satu  faktor penting yang dapat menggerakkan dan

mengembangkan perusahaan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk mendapatkan

tenaga kerja yang berkualitas dan produktif adalah dengan menggunakan

karyawan kontrak sebagai pekerja di perusahaan. Pemberian izin mengenai

penggunaan karyawan kontrak telah diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 13

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan, karyawan kontrak adalah pekerja yang memiliki

hubungan kerja dengan pengusaha dengan berdasarkan pada Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu (PKWT).

Bagi perusahaan pengguna karyawan dengan sistem kontrak,

menggunakan tenaga kerja kontrak merupakan hal yang menguntungkan.



Alasan perusahaan menggunakan sistem pekerja kontrak adalah untuk

melakukan efisiensi biaya (cost of production), di mana dengan sistem ini

perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya

manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Selain itu,

dengan adanya sistem tenaga kerja kontrak, perusahaan juga akan lebih bisa

berkonsentrasi kepada aktivitas-aktivitas yang berkaitan  dengan tujuan inti

perusahaan (dalam Rahmayanti, 2013).

Bagi tenaga kerja kontrak keadaan ini tidak terlalu  menguntungkan,

bahkan bagi beberapa diantaranya dianggap merugikan. Berbeda dengan

karyawan tetap, karyawan kontrak dikontrak berdasarkan Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu  (PKWT). Selain itu, jaminan sosial yang diberikan dalam batas

minimal dan tidak ada jaminan pengembangan  karir bagi tenaga kerja.

Meskipun demikian, pada kenyataannya, masih banyak individu yang tetap

bekerja sebagai tenaga kerja kontrak (dalam Rahmayanti, 2013).

Ketidakpastian lain yang menyertai suatu pekerjaan diantaranya adalah

rasa takut terhadap konsekuensi pekerjaan, atau ketidakpastian masalah gaji

serta kesempatan mendapatkan promosi atau pelatihan. Menurut Standing

(dalam Green) dalam Aninditha, Herlina dan Achmad (2013), semua masalah

ketidakpastian ini dapat mengurangi rasa nyaman dan sejahtera pada karyawan.

Jika masalah rasa ketidaknyamanan dalam bekerja ini terus menerus dihadapi

karyawan, maka akan menstimulasi munculnya keinginan untuk tidak



mempertahankan keberadaannya dalam organisasi yang akan mempengaruhi

komitmen organisasi karyawan tersebut.

Hasil dari wawancara dengan karyawan kontrak UIN Suska Riau

mengatakan bahwa ada beberapa keluhan yang disampaikan diantaranya mulai

dari beban kerja karyawan kontrak yang berat namun dengan gaji yang tidak

terlalu tinggi di banding PNS. Keluhan lain, mengenai jenjang karir yang tidak

jelas, karena tidak adanya promosi. Selanjutnya pernyataan subjek ia bersedia

keluar dari organisasi jika ia mendapatkan pekerjaan yang baik dan gaji yang

sesuai dengan harapannya. Hal ini mencerminkan bahwa ketika seorang

karyawan merasa tidak nyaman dengan pekerjaannya karena adanya faktor yang

membuat ia tidak nyaman akan mempengaruhi komitmen organisasinya.

Menurut Ashford, Bobko dan Lee (1989) diketahui dampak dari job insecurity

tersebut adalah komitmen organisasi, kepuasan kerja, trust organisasi yang

rendah.

Karyawan kontrak tidak memiliki kenyaman dan stabilitas seperti

yang dimiliki karyawan tetap. Lazimnya, karyawan kontrak tidak diberi atau

hanya diberi sedikit tunjangan kesehatan, pensiun, atau tunjangan lainnya.

Berbeda dengan karyawan tetap yang mendapatkan lebih banyak keuntungan

dibanding karyawan kontrak. Hal ini mempengaruhi kinerja karyawan kontrak

terhadap organisasinya dalam menjalankan tugas-tugasnya (Robbins dalam

Purwanto, 2001).



Masih dalam sumber yang sama, adanya perbedaan ini menyebabkan

munculnya rasa tidak nyaman pada karyawan kontrak, karena merasa status

yang tidak jelas dan hanya memperoleh sedikit kemudahan seperti fasilitas dan

tunjangan atau promosi dari perusahaan, selain itu karyawan kontrak sewaktu-

waktu juga dapat diberhentikan dari perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi

komitmen organisasi pada karyawan kontrak, karena karyawan merasa

terancam (job insecure) , tidak nyaman dan tidak optimal dalam bekerja. Tentu

saja hal ini  mengancam komitmen organisasi pada karyawan tersebut karena

perasaan tidak nyaman (job insecure) ini akan membuat komitmen organisasi

pada karyawan akan rendah.

Komitmen organisasi pada karyawan merupakan kondisi yang

mencirikan hubungan antara karyawan dan organisasi yang memiliki implikasi

bagi keputusan individu untuk tetap berada atau meninggalkan organisasi.

Ketika seorang individu merasakan job insecure seperti tidak berdaya, tidak

mendapatkan promosi, kekhawatiran tentang gaji dan balas jasa lain dari

organisasi memungkinkan individu merasa tidak nyaman karna tidak

terpenuhinya kebutuhannya sebagai seorang karyawan, maka akan

mempengaruhi komitmen organisasi pada karyawan tersebut.

Karyawan kontrak harus berhati-hati dalam pelaksanaan tugas/kerja

karena resiko untuk dikeluarkan lebih besar jika melakukan kesalahan dalam

bekerja (dalam Purwanto, 2001).  Situasi ini membuat karyawan kontrak sangat

rentan mengalami job insecure karena ketidakmampuan individu atau karyawan



mengendalikan kemungkinan negatif yang dapat mempengaruhi keseluruhan

kerjanya.

Greenhalgh dan Rosenblett (dalam De Witte, 2005) mendefenisikan

job insecure sebagai ketidakberdayaan untuk mempertahankan kesinambungan

yang diingankan dalam kondisi kerja yang mengancam. Perasaan tidak nyaman

ini akan mempengaruhi job attitude karyawan dan akan menurunkan tingkat

komitmen organisasi pada karyawan. Ketidakberdayaan karyawan dalam

menghadapi situasi kerja yang mengancam mengakibatkan ketidakpercayaan

dan penolakan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. Karyawan tidak lagi

mau berusaha dengan sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi.

Menurut Mayer dan Allen dalam Jaros (2007) menyatakan bahwa

komitmen organisasi terdiri dari tiga komponen yaitu komitmen afektif,

komitmen normatif dan komitmen kelanjutan. Salah satu komponen komitmen

organisasi yaitu komitmen afektif yaitu komitmen yang timbul karna adanya

penerimaan dan kesamaan nilai-nilai dan tujuan organisasi. Ketika karyawan

melakukan penolakan-penolakan terhadap nilai-nilai dan tujuan organsasi maka

pada diri karyawan tersebut tidak terdapat komitmen afektif yang merupakan

komponen komitmen organisasi.

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk

mendapatkan hasil kerja yang optimal. Ketika seorang merasakan kepuasan

dalam bekerja tentunya ia akan berupaya semaksimal mungkin dengan segenap

kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya.



Menurut Stephen P.Robbins (dalam Hapsari, 2007), kepuasan kerja merupakan

suatu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja

yang tinggi merupakan tanda organisasi yang dikelola dengan baik dan pada

dasarnya merupakan hasil manajemen perilaku yang efektif. Untuk mencapai

kepuasan kerja karyawan, maka perlu didukung oleh komitmen organisasi yang

tinggi (dalam Hapsari, 2007).

Menurut Robbins (dalam Maruf, Tikson dan Hanif, 2006) kualitas

SDM yang berpengaruh kuat terhadap kinerja organisasi adalah komitmen

organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen terhadap organisasi memiliki

potensi untuk memperbaiki kinerja baik secara individual, kelompok maupun

organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan

memberikan usaha yang maksimal secara sukarela untuk kemajuan organisasi.

Menurut Hodge dkk. (dalam Maruf, Tikson dan Hanif, 2006) salah satu faktor

yang mempengaruhi komitmen organisasi adalah kepuasan kerja. Karyawan

yang merasa puas pada tugas dan lingkungannya akan merasakan adanya

persamaan dengan organisasi dan telibat pada aktivitas perusahaan. Hasil

penelitian Angel dkk (dalam Maruf, Tikson dan Hanif, 2006) menemukan

bahwa karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan memiliki

kepuasan kerja yang tinggi juga.

Realita lain, banyak organisasi dalam perkembangannya mengalami

masalah yang muncul akibat dari konflik internal yang terjadi dalam organisasi,

seperti pemogokan karyawan, absensi yang tinggi, tingkat turnover yang tidak



terkendali. Semua hal ini muncul karena ketidakpuasan karyawan terhadap

organisasi. Hal ini dikarenakan rendahnya komitmen organisasi pada karyawan

(Anindita, 2013).

Fenomena lainnya yaitu banyaknya karyawan kontrak yang bekerja

hingga malam hari dan sudah bekerja semaksimal mungkin, tetapi hal itu tidak

menjadikan karyawan kontrak tersebut menjadi karyawan tetap dan gajinya

tidak sesuai dengan yang mereka harapkan (rahmiami.Worldpress.com

/2009/12/19/kepuasan-kerja/). Hal ini menyebakan munculnya ketidakpuasan

kerja pada karyawan kontrak, sehingga dapat mempengaruhi rendahnya

komitmen organisasi pada karyawan kontrak.

Permasalahan yang terlihat di UIN Suska Riau, berdasarkan hasil

wawancara dengan tiga karyawan kontrak UIN Suska Riau, dua diantaranya

bersedia untuk keluar dari organisasi jika mendapatkan kesempatan untuk

bekerja di organisasi lain dengan gaji yang lebih tinggi dari organisasi

sebelumnya.  Hal yang menjadikan alasan ini yaitu beban kerja yang cukup

tinggi dan juga tanggung jawab kerja yang berat. Ketika seorang karyawan

merasa beban kerja yang sangat tinggi sementara itu, tidak sesuainya antara

beban kerja dan balas jasa yang diterima hal ini tentu akan mempengaruhi

kepuasan kerja karyawan dimana hal ini tentu juga akan berimbas pada

komitmen organisasi karyawan tersebut.

Mathie dan Zajac dalam Wijaya (2010) jika karyawan memiliki

komitmen yang tinggi, maka organisasi akan mendapatkan dampak positif



antara lain meningkatnya produktivitas, kualitas dan kepuasan kerja,

menurunnya tingkat keterlambatan, absensi dan turnover intention. Agar

komitmen organisasi karyawan dapat diupayakan secara maksimal, perusahaan

harus berusaha memenuhi hak-hak karyawan agar memiliki komitmen

organisasi yang tinggi.

Kepuasan kerja merujuk pada sikap individu terhadap pekerjaannya.

Individu dengan tingkat kepuasan tinggi akan menunjukan sikap positif

terhadap pekerjaannya tersebut dan akan berpengaruh positif pula pada

komitmen organisasinya, begitu juga sebaliknya.

Menurut Robbins (2008) ketidakpuasan kerja pada tenaga kerja

diungkapkan dalam berbagai macam cara. Misalnya selain meninggalkan

pekerjaan, karyawan dapat mengeluh, membangkang, mencuri barang milik

organisasi, menghindari tanggungjawab pekerjaan mereka dan tidak setia pada

organisasi. Hal ini jelas mengancam organisasi karena rendahnya kepuasan

kerja berpengaruh kepada rendahnya komitmen organisasi pada karyawan

tersebut.

Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan dilapangan melalui

proses observasi di salah satu unit kerja di Rektorat UIN Suska Riau di

dapatkan beberapa fakta adanya karyawan yang terlambat kerja setalah waktu

istirahat, adanya karyawan yang bercerita hal yang tidak memiliki kaitan

dengan pekerjaan. Hal ini menunjukan tidak adanya kemauan karyawan

memberikan segenap jiwanya untuk tujuan organisasi.



Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti ingin melakukan

penelitian yang berjudul “ Hubungan Job Insecure dan Kepuasan Kerja dengan

Komitmen Organisasi Pada Karyawan Kontrak UIN Suska Riau”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti membuat rumusan masalah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah job insecure

dan kepuasan kerja berhubungan dengan komitmen organisasi pada karyawan

kontrak UIN Suska Riau?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun

tujuan penelitian ini adalah menjelaskan hubungan job insecure dan kepuasan

kerja dengan komitmen organisasi pada karyawan kontrak UIN Suska Riau.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Job Insecure dan

Kepuasan Kerja dengan Komitmen Organisasi pada Karyawan Kontrak ”

belum pernah dilakukan di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Variabel bebas pertama penelitian ini adalah job

insecure dan variabel kedua penelitian ini adalah kepuasan kerja, sedangkan

variabel terikatnya yaitu komitmen organisasi.

Penelitian yang hampir sama terkait dengan penelitian yang akan

dilakukan peneliti yaitu:



1. British Education of Journal: Job Security and Job Satisfaction as

Determinants of Organizational Commitment Among University Teachers

in Cross River State, Nigeria oleh C.P Akphan pada tahun 2013. Hasil

dari penelitian ini yaitu ada hubungan antara job security dan kepuasan

kerja dengan komitmen organisasi. Perbedaan dengan penelitian peneliti

yaitu pada penelitian peneliti menggunakan variabel job insecure,

kepuasan kerja dan komitmen organisasi.

2. The Relationship Between Job Insecurity, Job Satisfaction and

Organizational Commitmen in a Mining Organisation oleh Renova pada

tahun 2003. Hasil dari penelitian ini adalah yaitu ada hubungan antara

kepuasan kerja dan komitmen organisasi dengan job insecure. Perbedaan

dengan penelitian peneliti yaitu yang menjadi variabel dependen adalah

variabel komitmen organisasi.

3. Hubungan antara persepsi organisasi pembelajar dengan job insecurity

pada karyawan yang dilakukan oleh Fery Novaldy, S.Psi, M.Si pada

sebuah karya tulis di USU Medan pada tahun 2009. Hasil dari penelitian

ini yaitu adanya hubungan antara persepsi organisasi pembelajar dengan

job insecurity pada karyawan. Perbedaan dengan penelitian peneliti,

peneliti menggunakan variabel job insecure, kepuasan kerja dan komitmen

organisasi.

4. Hubungan antara ketidaknyamanan kerja, kepuasan kerja, terhadap

turnover intention pekerja tidak tetap di PT.Djambi Waras Jujuhan



Kabupaten Bungo oleh Prasetyo, Dwi Fitri Puspa, dan Surya Dharma.

Hasil pengujian hipotesis, menemukan terdapat pengaruh positif yang

signifikan ketidaknyamanan kerja terhadap Turnover Intention pada

Pekerja Tidak Tetap PT. Djambi Waras Jujuhan Kabupaten Bungo.

Selanjutnya hasil pengujian juga menemukan terdapat pengaruh negatif

yang signifikan kepuasan kerja dan komitmen organisasional terhadap

Turnover Intention pada Pekerja Tidak Tetap PT. Djambi Waras Jujuhan

Kabupaten Bungo. Temuan penelitian ini juga menunjukan bahwa

variabel kepuasan kerja dalam penelitian ini memberikan pengaruh yang

terbesar terhadap Turnover Intention yang kemudian dilanjutkan oleh

variabel komitmen sorganisasional dan ketidaknyamanan kerja. Perbedaan

dengan penelitian peneliti, peneliti ingin mengetahui hubungan antara job

insecure dan kepuasan kerja dengan komitmen organsasi. Sehingga

memiliki perbedaan pada variabel komitmen organisasi dan turnover

intention.

5. Pengaruh job insecurity, kepuasan kerja, dan komitmen organisasional

terhadap keinginan berpindah kerja oleh Intiyas Utami dan Nur Endah

Sumiwi Bonussyaeni pada sebuah jurnal tahun 2009. Hasil penelitian ini

menunjukan adanya hubungan positif dan signifikan job insecurity dengan

keinginan berpindah kerja. Hasil juga menunjukan job insecurity

pengaruh negatif terhadap keinginan berpindah kerja karna kepuasan kerja



dan komitmen organisasional. Perbedaan dengan penelitian peneliti, pada

penelitian peneliti tidak menggunakan variabel keinginan berpindah kerja.

6. Pengaruh job insecurity, komitmen organisasi dan kepuasan kerja

terhadap intention to quit pada sebuah tesis oleh Elsa Friska Wijaya di

Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2010. Hasil dari studi ini yaitu

job insecurity berpengaruh negatif dan secara signifikan terhadap

kepuasan kerja, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepuasan kerja, dan kepuasan kerja berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap intention to quit. Dua hipotesis yang tidak terbukti

yaitu adanya pengaruh signifikan job insecurity dengan intention to quit

dan pengaruh signifikan antara komitmen organisasi terhadap intention to

quit.Perbedaan dengan penelitian peneliti, peneliti ingin melihat hubungan

job insecure dan kepuasan kerja dan komitmen organisasi,  peneliti tidak

menggunakan variabel intention to quit.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi bagi perusahaan yang

menggunakan jasa tenaga kerja kontrak untuk dapat mengurangi tingkat

job insecure pada karyawan kontrak dan meningkatkan kepuasan kerja

dan komitmen organisasi pada karyawan kontrak.



2. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang

hubungan antara job insecure dan kepuasan kerja dengan komitmen

organisasi.


