
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Untuk menjalankan sebuah perusahaan, lembaga, atau instansi diperlukan 

adanya Sumber Daya berupa potensi yang terkandung dalam diri manusia. Sumber 

Daya itu sendiri berarti kemampuan yang berupa dari daya pikir dan daya fisik yang 

dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan 

lingkungannya. Salah satu Sumber Daya dalam perusahaan adalah seorang 

karyawan. Karyawan merupakan aset penting bagi perusahaan demi kemajuan 

perusahaan itu sendiri. 

Dalam dunia ketenagakerjaan, dikenal adanya karyawan tetap dan karyawan 

tidak tetap (karyawan kontrak). Yang dimaksud karyawan tetap (permanent 

employee) dalam ketenagakerjaan pada umumnya didefinisikan sebagai pekerja yang 

memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha untuk jangka waktu tidak tertentu 

(permanen). Sedangkan karyawan tidak tetap (karyawan kontrak) secara umum 

didefinisikan sebagai karyawan yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha 

terbatas untuk jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya suatu pekerjaan 

tertentu, yang biasanya dikenal dengan istilah PKWT (Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu).  

Dalam prakteknya, banyak perusahaan yang menerapkan sistem kontrak 

jangka waktu tertentu, sebelum karyawan tersebut diangkat menjadi karyawan tetap 

perusahaan. Namun dalam sistem kontrak, karyawan juga dinilai dari kinerjanya 

yang meningkat/menurun. Jika kinerja menurun maka kontrak karyawan tersebut 

kemungkinan tidak akan berlanjut dengan kata lain diberhentikan sesuai dengan 

perjanjian/kontrak yang ada. 

Dewasa ini, perusahaan lebih tertarik untuk memperkerjakan seorang 

karyawan dengan sistem kontrak. Karena dengan adanya sistem ini, perusahaan 

memiliki beberapa keuntungan diantaranya adalah dapat menekan budget perusahaan 

seminimal mungkin karena dengan tenaga kerja kontrak perusahaan tidak perlu 

menyediakan dana untuk jaminan kesehatan, pesangon, dll. Selain itu banyak terjadi 
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penyimpangan-penyimpangan seperti upah pekerja kontrak dibawah ketentuan 

UMR, pekerja kontrak tidak diikutsertakan dalam program jamsostek, para pekerja 

kontrak tidak mendapatkan THR. Kemudian karyawan kontrak tidak jelas statusnya 

dalam pekerjaan. Karena sewaktu-waktu masa kontrak habis, karyawan kontrak 

dapat kehilangan pekerjaan sebelumnya. Dengan kata lain kontrak tidak 

diperpanjang lagi. 

Secara materi, seorang karyawan kontrak akan mengalami kerugian saat 

terjadi penghentian kontrak. Kerugian-kerugian tersebut adalah karyawan tidak 

memiliki pekerjaan lagi, hilangnya fasilitas-fasilitas kantor, bahkan tidak memiliki 

penghasilan lagi. Padahal menjadi pekerja walaupun kontrak dilakukan agar tetap 

bisa menyambung hidup.  

Seperti contoh kasus berikut ini yang telah dijelaskan oleh poskota bahwa 

ratusan buruh yang bekerja di pabrik kawasan Kawasan Berikat Nusantara (KBN), 

Cilincing, Jakarta Utara, menjelang puasa dan lebaran mulai pusing dan cemas. Ini 

lantaran masa kontrak kerja mereka pada bulan-bulan tersebut mulai habis. Bahkan 

kondisi seperti ini sudah sering terjadi bahkan bagi para karyawan kontrak 

merupakan pengalaman tahun sebelumnya. 

Dengan fenomena diatas maka karyawan kontrak akan mengalami 

kecemasan terhadap masa depan mereka karena ketidakpastian status kerjanya. 

Kemudian mereka akan mencemaskan pendapatan mereka jika kontrak kerjanya 

diberhentikan. Walaupun sebagai pekerja kontrak, penghasilan tiap bulannya sangat 

berguna untuk menyambung hidup mereka.  

Apalagi untuk karyawan yang sudah menikah dan berkeluarga. Karyawan 

yang sudah menikah atau berkeluarga tentunya akan memiliki berbagai macam 

kebutuhan untuk hidup, mempersiapkan masa depan. Saat kontrak kerja akan 

berakhir, tentunya karyawan kontrak dengan kriteria diatas sudah memikirkan 

alternatif lain ketika masa kontrak telah usai. Namun, hal itu juga tidak menutup 

kemungkinan karyawan kontrak untuk tidak mengalami kecemasan.  

Secara teori menurut Lazarus (1969), kecemasan merupakan suatu respon 

dari pengalaman yang dirasa tidak menyenangkan dan diikuti perasaan gelisah, 

khawatir, dan takut.  Kecemasan adalah aspek subyektif dari emosi seseorang karena 

melibatkan faktor perasaan seseorang. Sedangkan menurut Daradjat (1985) 
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kecemasan adalah manifestasi dari berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang 

terjadi ketika orang sedang mengalami tekanan perasaan (frustasi) dan pertentangan 

batin (konflik). 

Perasaan cemas akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Cemas bukan 

hanya berbahaya bagi keadaan psikologis tetapi juga keadaan fisiknya. Hal ini 

terbukti dalam penyelidikan terhadap 15.000 org pasien yg menderita gangguan-

gangguan perut di rumahsakit Mayo, Amerika Serikat menunjukkan bahwa empat 

dari lima pasien yg menderita gangguan perut disebabkan mereka mengalami takut, 

cemas, kekesalan dan kebencian (Haryono:2000). 

Menurut Hurlock (1979:225) menyatakan bahwa kegelisahan 

mempengaruhi kepribadian melalui pengaruhnya pada tingkah laku. Bagaimana 

seseorang menilai tingkah lakunya sendiri dan kepuasan yang ia dapatkan karenanya, 

akan menentukan bagaimana dia akan mengevaluasi dirinya. Evaluasi diri ini 

membentuk inti dari konsep diri. Demikian juga, tingkah lakunya akan 

mempengaruhi penilaian dan perlakuan oranglain terhadap dirinya. Secara tidak 

langsung penilaian dan perlakuan orang lain mempengaruhi penilaian dirinya. 

Konsep diri di identifikasi menjadi dua, yaitu konsep diri positif dan negatif. 

Semakin positif konsep diri seseorang maka akan semakin mudah ia mencapai 

keberhasilan. Sebaliknya, semakin negatif konsep diri maka semakin sulit seseorang 

untuk berhasil. Karena sesuai dengan Desmita (2011), orang yang memiliki konsep 

diri positif memiliki ciri-ciri, yaitu penuh optimis, selalu percaya diri, berani 

menetapkan tujuan hidup, berani gagal,dll. Sedangkan orang yang memiliki konsep 

diri negatif adalah pesimis, tidak percaya diri, takut gagal, rendah diri,dll. 

 Dari ciri-ciri diatas peneliti menduga ketika seorang karyawan akan 

menghadapi masa berakhirnya kontrak kerja saat merasa optimis terhadap masa 

depan, selalu percaya diri terhadap kemampuan, berani untuk gagal, dan memiliki 

tujuan hidup akan mengalami kecemasan yang rendah. Sebaliknya jika seorang 

karyawan kontrak menyikapi suatu masalah dengan pesimis, tidak percaya diri, 

rendah diri, takut untuk mengalami kegagalan akan mengalami kecemasan yang 

tinggi. 

Kurangnya konsep diri akan berpengaruh kepada cara memandang kualitas 

kemampuan yang ia miliki. Pandangan dan sikap negatif terhadap kualitas 
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kemampuan yang dimiliki mengakibatkan individu memandang seluruh tugas 

sebagai sesuatu hal yang sulit diselesaikan. Sebaliknya, pandangan positif terhadap 

kualitas kemampuan yang dimiliki mengakibatkan individu memandang seluruh 

tugas sebagai suatu hal yang mudah untuk diselesaikan (Pudjijogyanti:1993). 

Selain itu konsep diri juga berpengaruh terhadap kualitas seseorang dalam 

menghadapi perubahan keadaan. Perubahan itu bisa dipahami sebagai tekanan atau 

tantangan. Ini tergantung pada bagaimana kita punya persepsi diri. Tantangan dan 

tekanan adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuan, kebolehan, kehebatan 

kita dalam menghadapi sebuah permasalahan. Konsep diri yang positif akan 

memproduksi kepercayaan yang positif juga dan tidak akan merasa cemas jika 

menghadapi segala permasalahan. 

Individu dengan konsep diri positif cenderung akan dapat menimbulkan 

tingkah laku penyesuaian yang baik dengan lingkungan sosial. Sebaliknya bila 

seseorang memiliki konsep diri yang negatif, maka individu tersebut cenderung akan 

mengembangkan perasaan tidak mampu dan rendah diri, merasa ragu, dan kurang 

percaya diri. Individu dengan konsep diri yang negatif akan mengalami kesulitan 

dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sosial.  

Jadi berdasarkan pernyataan diatas ketika karyawan kontrak sudah 

mengetahui batas kontrak kerjanya maka mereka akan memiliki konsep apa yang 

akan dilakukan ke depannya jika kontrak tidak dilanjutkan. Kemudian lebih mudah 

dalam melakukan penyesuaian terhadap keadaan, karyawan akan memikirkan 

bagaimana ke depannya, apa yang akan dilakukan selanjutnya dengan berbagai 

pemikiran-pemikiran dan kemungkinan yang akan terjadi agar tidak menganggur. 

Menurut Brehm & Kassin (1989) konsep diri dianggap sebagai komponen 

kognitif dari diri sosial secara keseluruhan, yang memberikan penjelasan tentang 

bagaimana individu memahami perilaku, emosi, dan motivasinya sendiri. Dengan 

memiliki motivasi maka karyawan kontrak akan melanjutkan perjalanan karier 

selanjutnya jika sudah tidak di kontrak. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2005) memiliki hasil 

ada hubungan negatif antara konsep diri dengan kecemasan sosial pada anak-anak 

penghuni Lembaga Permasyarakatan. Seorang narapidana yang konsep dirinya 

positif mereka akan lebih mudah menyesuaikan diri atau bergaul dengan orang lain. 
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Karena mereka bisa menerima keadaan dirinya apa adanya, merasa percaya diri dan 

mempunyai motivasi untuk memperbaiki diri. Sehingga kemungkinan untuk 

timbulnya kecemasan pada dirinya rendah.  

Salah satu bentuk kecemasan yang seringkali kita rasakan adalah 

kekhawatiran akan masa depan kita. Kecemasan itu terjadi karena kita tidak tahu apa 

yang akan kita hadapi nantinya. Begitu juga yang dirasakan oleh para karyawan yang 

masa kontraknya akan berakhir. Terjadinya kecemasan merupakan implementasi dari 

konsep diri, sedangkan konsep diri merupakan bagaimana seseorang memandang 

dirinya sendiri, menilai dirinya, juga bagaimana harapannya terhadap dirinya sendiri, 

begiru pula dengan penilaian dan harapan orang lain terhadap individu tersebut. 

Menurut teori humanistik dijelaskan bahwa kecemasan timbul dikarenakan 

adanya dua konsep diri, yaitu konsep diri yang berasal dari individu dan yang berasal 

dari orang lain. Energi mereka lebih banyak tercurah pada konflik tersebut daripada 

untuk aktualisasi diri. Perkembangan konsep diri ini berlangsung sejak individu 

mengenal dirinya dan mulai berkembang ketika ia mulai terjun pada lingkungan yang 

kongkret.  

Berdasarkan  penelitian dan teori diatas, jika dikaitkan dengan kecemasan 

dalam menghadapi masa berakhirnya kontrak kerja, peneliti menduga bahwa konsep 

diri yang positif merupakan salah satu faktor penting untuk mengurangi tingkat 

kecemasan dalam masa berakhirnya kontrak kerja. Karena dengan konsep diri yang 

positif maka seorang karyawan kontrak akan lebih siap dan percaya diri dan optimis 

dalam memperbaiki diri. 

Dari latar belakang diatas, peneliti ingin melakukan sebuah penelitian yang 

berjudul “Hubungan antara konsep diri dengan kecemasan dalam menghadapi 

masa berakhirnya kontrak kerja”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara konsep diri dengan kecemasan dalam menghadapi 

masa berakhirnya kontrak kerja? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan konsep diri dengan kecemasan dalam menghadapi masa berakhirnya 

kontrak kerja. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini : 

1. Secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

psikologi pada umumnya, terutama dalam psikologi industri dan organisasi. 

2. Secara praktis 

a. Bagi perusahaan, diharapkan dapat mengetahui bagaimana keadaan 

karyawan kontrak terutama dalam hal konsep diri karyawan kontrak dan 

membantu untuk meningkatkan konsep diri yang lebih positif.  

b. Bagi karyawan kontrak, diharapkan bisa menjadi informasi agar memiliki 

dan memperbaiki konsep diri yang positif. 

c. Bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih 

lanjut dalam kerangka konsep diri dan kecemasan dalam menghadapi 

masa berakhirnya kontrak kerja pada karyawan kontrak. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


