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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jumlah buruh atau karyawan di Indonesia yang tercatat dalam BPS (Badan 

Pusat Statistik) pada Februari 2013 adalah sebesar 41.561.419 jiwa. Namun pada 

kenyataannya, kondisi SDM di Indonesia pada tahun 2013 masih 

memprihatinkan. Aksi demonstrasi yang dilakukan puluhan ribu karyawan yang 

menuntut perusahaan agar menaikkan upah mereka minimum 50% dari upah yang 

biasa mereka terima. Kebanyakan dari mereka yang melakukan aksi demonstrasi 

tersebut adalah karyawan outsourcing. Seperti yang terjadi di Jakarta pada 10 

April 2013 dimana pekerja outsourcing perusahaan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) melakukan aksi demo dengan turun ke jalan bersama ribuan massa 

untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka atas upah yang terlalu rendah 

(Liputan6.com , 2013).   

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga memberi ancaman 

akan melakukan demonstrasi besar-besaran yang akan dilakukan di seluruh 

Indonesia apabila tuntunan kenaikan upah sebesar 50% tersebut tidak dipenuhi 

(Liputan6.com, 2013). KSPI telah mengerahkan setidaknya 135.000 karyawan 

untuk melakukan aksi demo pada hari buruh Mei 2013 dan sebagian besar dari 

mereka adalah karyawan outsourcing. Pekerja yang tergabung melakukan aksi 

demo dimulai dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Merdeka melalui 

jalan MH. Thamrin, Jakarta pada 6 Februari 2013 (Kompas.com, 2013). 
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Demonstrasi menyebabkan terjadinya kemacetan yang dapat menghambat 

jalannnya perekonomian dan menurunkan produktivitas kerja karena karyawan 

harus meninggalkan pekerjaannya dan melakukan aksi demo baik bagi pekerja 

yang melakukan aksi secara langsung maupun pekerja lain yang terkena dampak 

dari demonstrasi. 

Puluhan ribu karyawan dari beberapa daerah di Jawa Timur juga 

melakukan aksi serupa. Aksi demonstrasi tersebut dilakukan untuk menuntut 

kesejahteraan mereka di depan gedung Grahadi Surabaya pada 1 Mei 2013. 

Karyawan yang tergabung dalam aksi demonstrasi berasal dari Sidoarjo, 

Mojokerto, Pasuruan, Gresik, dan beberapa kota lain di Jawa Timur. Beberapa 

poster dan spanduk dibentangkan untuk menyampaikan aspirasi kaum buruh yang 

menolak upah minimum (Antaranews.com, 2013). 

Beberapa aksi demonstrasi yang dilakukan karyawan tersebut untuk 

menuntut adanya kenaikan upah kerja yang mana menunjukan kondisi SDM yang 

tidak mendapatkan kepuasan kerja. Padahal kepuasan kerja sangat diperlukan agar 

kedua belah pihak antara lain pemilik perusahaan dan SDM yang berperan di 

dalamnya sama-sama mendapat keuntungan. Ketidakpuasan dalam bekerja dapat 

terjadi jika karyawan tidak memiliki psychological ownership.  

Dalam penelitian Avey (2009), menunjukan adanya hubungan positif 

antara psychological ownership dengan kepuasan kerja yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan dalam suatu organisasi. Hal ini menjelaskan bahwa 

psychological ownership dapat mempengaruhi kepuasan kerja pada karyawan.  
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Psychological ownership adalah perasaan dimana karyawan memiliki 

tanggung jawab untuk membuat keputusan demi kepentingan jangka panjang 

perusahaan (Avey, 2012). Psychological ownership menggambarkan sebuah 

kesadaran individu, pikiran, dan keyakinan mengenai kepemilikan terhadap 

perusahaan (Avey, 2009). Psychological ownership meiliki 4 dimensi yaitu, self-

efficacy, accountability, belongingness, dan self-identity (Avey, 2009).  

Menurut Avey (2009), self-efficacy berhubungan dengan keyakinan 

seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dengan berhasil. Self-efficacy 

dapat meningkatkan psychological ownership terhadap tugas, proses, dan 

prosedur. Seseorang akan dengan yakin melaksanakan apa yang menjadi tugasnya 

karena adanya dorongan yang membuat seseorang menjadi percaya akan 

kemampuannya yang dimiliki dan dapat melaksanakan tugas tersebut dengan 

berhasil (Avey, 2009).  

Accountability lebih menekankan pada rasa tanggung jawab baik dalam 

hal tanggung jawab pada diri sendiri maupun tanggung jawab pada apa yang 

terjadi di organisasi. Dengan pelayanan dan pengorbanan yang diberikan inilah 

seseorang dapat dikatakan memiliki psychological ownership tingkat tinggi 

(Avey, 2009). 

Belongingness merupakan rasa ikut memiliki perusahaan dimana 

seseorang sudah merasa nyaman berada di lingkungan kerjanya yang dirasakan 

sebagai second home dan merasa sebagai pemilik suatu organisasi. Apabila hal 

tersebut telah terpenuhi, maka kebutuhan sosial maupun kebutuhan sosio-

emosional seseorang dapat dikatakan telah terpenuhi. Hal ini dikarenakan setiap 
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orang membutuhkan rasa diterima dimana individu tersebut dipekerjakan 

sehingga peran mereka dalam organisasi dapat dikerjakan dengan optimal (Avey, 

2009). 

Self-Identity dapat dikatakan sebagai salah satu komponen penting dalam 

psychological ownership. Psychological ownership  yang dimiliki akan 

mengidentifikasikan diri mereka menjadi pribadi yang unik sehingga semakin 

besar pula kontribusi yang mereka lakukan terhadap suatu oraganisasi sebagai 

identitas pribadi yang ingin mereka tunjukan. Self-Identity berkaitan dengan 

dorongan kuat yang dimiliki seseorang untuk mengidentifikasikan dimana mereka 

bekerja (Avey, 2009). Dengan demikian, psychological ownership merupakan 

konsep multi-dimensi yang terdiri dari self-efficacy, accountability, 

belongingness, dan self-identity yang saling berkaitan antar dimensi satu dengan 

yang lain (Avey, 2009). 

Dalam hirarki yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, terdapat lima 

kebutuhan manusia yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta dan keberadaan, 

penghargaan dan aktualisasi diri (Feist, 2006). Seseorang yang masih berfokus 

pada pemenuhan kebutuhan fisiologis dapat dikatakan bahwa pemenuhan 

kebutuhan masih berada pada di tingkat rendah. Kebutuhan tertinggi menurut 

Abraham Maslow adalah aktualisasi diri dimana kebutuhan seseorang dalam 

aktualisasi diri sesuai dalam beberapa dimensi yang ada dalam  psychological 

ownership yaitu self-efficacy dan self-identity. Apabila individu memiliki 

karakteristik yang terkandung dalam psychological ownership khususnya self-

efficacy dan self-identity, maka individu tersebut telah berada dalam pemenuhan 
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kebutuhan tingkat tinggi yang terfokuskan dalam pencapaian prestasi melalui 

aktualisasi diri. Dengan demikian, individu tidak hanya terfokus pada kebutuhan 

fisiologis yang mana segala sesuatu harus dipenuhi dengan uang namun pada 

pencapaian kebutuhan tertinggi yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. 

Hal ini menunjukan bahwa psychological ownership merupakan perwujudan 

kebutuhan tingkat tinggi dari hirarki yang dikemukakan Abraham Maslow.  

Menurut teori Herzbergh, manusia memiliki dua kategori kebutuhan yang 

berbeda, yaitu faktor higiene dan motivator. Masing-masing memiliki pengaruh 

yang berbeda terhadap perilaku seseorang. Faktor pertama yaitu faktor higiene 

atau pemeliharaan yang berkaitan dengan lingkungan manusia dan menjalankan 

fungsi untuk mencegah adanya ketidakpuasan dalam bekerja. Pemeliharaan yang 

dimaksud adalah faktor yang tidak pernah benar-benar terpuaskan sepenuhnya 

dan faktor tersebut harus terus dipelihara (Hidayat, 2009). Contoh faktor tersebut 

antara lain seperti adanya kebijakan dari perusahaan, kompensasi, lingkungan 

kerja, hubungan dengan atasan, hubungan dengan rekan sekerja, supervisi, 

administrasi, uang, status, dan keamanan. Namun pada kenyataannya, faktor-

faktor tersebut bersifat sementara dalam memotivasi pekerja.  

Faktor kedua yaitu motivator dimana terdapat faktor yang dapat lebih 

efektif dalam memotivasi seseorang seperti pencapaian pekerjaan (achievement), 

pengakuan terhadap suatu pekerjaan, tantangan dalam pekerjaan, peningkatan 

tanggung jawab, pertumbungan, dan perkembangan (Hidayat, 2009). Kedua faktor 

tersebut tidak saling bergantung satu dengan yang lain. Faktor higiene berkaitan 

dengan lingkungan kerja sedangkan faktor motivator berkaitan dengan pekerjaan 
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itu sendiri. Teori Herzbergh merupakan dasar untuk melihat motivasi pekerja 

untuk meninjau faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja baik 

yang bersifat motivator maupun demotivator. Hal ini sesuai dengan dimensi-

dimensi yang dimiliki oleh psychological ownership dengan contoh seperti 

pencapaian prestasi dalam pekerjaan, rasa tanggung jawab, tertantang akan suatu 

pekerjaan, kebutuhan untuk bertumbuh dan berkembang yang merupakan bentuk 

kebutuhan tingkat tinggi dari hierarki Abraham Maslow. 

Gaya kepemimpinan transformasional dianggap paling sesuai yang mampu 

memunculkan kebutuhan yang dimiliki bawahan untuk mengubah dari kebutuhan 

rendah pada kebutuhan tingkat tinggi (Givens, 2008). Teori mengenai gaya 

kepemimpinan transformasional dikembangkan diakhir abad ke-20 oleh Burn 

yang mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional dapat 

menambah dan meningkatkan nilai yang dihasilkan oleh bawahan dengan cara 

menaikkan tingkat hierarki kebutuhan bawahan dan mempengaruhi minat 

bawahan ke arah tujuan yang lebih tinggi (Givens, 2008). Hal ini mengasumsikan 

bahwa psychological ownership pada karyawan merupakan suatu bentuk 

perwujudan kebutuhan tingkat tinggi dan dapat ditingkatkan melalui gaya 

kepemimpinan transformasional atasannya. 

Dalam penelitian Bernhard (2011), terdapat dua jenis kepemimpinan yaitu 

kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Gaya 

kepemimpinan transaksional berorientasi pada kejelasan akan harapan yang 

diinginkan kedua belah pihak yaitu pemimpin dengan bawahan dengan 
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menetapkan tujuan dan batasan, serta kinerja yang menguntungkan (Bernhard, 

2011).  

Kepemimpinan transaksional bergantung pada motivasi ekstrinsik melalui 

reward sehingga hal ini mengakibatkan karyawan hanya termotivasi untuk meraih 

penghargaan tetapi tidak dapat mencapai target yang melebihi harapan (Bernhard, 

2011).  Antara pemimpin dengan bawahan telah menyampaikan secara terbuka 

akan apa yang menjadi harapan pemimpin dan apa yang diinginkan karyawan. 

Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin cenderung membatasi bawahan dalam 

memberi pengaruh terhadap organisasi. Sedangkan Gaya kepemimpinan 

transformasional adalah sosok kepemimpinan yang mampu memahami apa yang 

dibutuhkan oleh karyawan, mengakui potensi yang dimiliki sehingga individu 

dapat mengalami pertumbuhan untuk maju (Bernhard, 2011).   

Kepemimpinan transformasional mempunyai efek transformasi baik pada 

tingkat organisasi maupun individu. Kepemimpinan transformasional didasarkan 

pada pengembangan visi dalam organisasi, memotivasi, dan memberi makna pada 

bawahan di setiap tugas yang diberikan (Bernhard, 2011). Dengan menunjukkan 

kontribusi yang berikan atasan terhadap perusahaan maka hal tersebut dapat 

menginspirasi bawahan untuk menentukan standar dalam pekerjaannya (Bernhard, 

2011).  

Terdapat 4 dimensi gaya kepemimpinan transformasional yaitu, Idealized 

Influence, Inspirational Motivation, Intellectual Stimulation, dan Individualized 

Consideration (Biransav, 2011). Dimensi yang pertama yaitu Idealized Influence 

dimana pemimpin yang menampilkan sosok yang dihormati, dipercaya, dikagumi 
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oleh anggotanya, dan menunjukan karakter yang mampu memberikan visi, serta 

menanamkan rasa tanggungjawab bersama atas segala risiko yang terjadi dengan 

prinsip yang beretika (Biransav, 2011). Inspirational Motivation menggambarkan 

pemimpin yang mampu mendorong karyawan untuk dapat mencapai visi baik 

melalui semangat yang diberikan secara individu maupun kelompok (Biransav, 

2011). Intellectual Stimulation menjelaskan bagaimana pemimpin mampu 

memunculkan keterampilan karyawan dalam memecahkan setiap permasalahan 

yang terjadi dengan cara yang inovatif dan kreatif tanpa menyalahkan usaha yang 

telah dilakukan karyawan (Biransav, 2011). Individualized Consideration 

menekankan pada peran pemimpin sebagai mentor yang mengembangkan setiap 

potensi karyawan, berfokus pada apa yang dibutuhkan karyawan seperti 

kebutuhan untuk berprestasi, bertumbuh, dan mengembangkan peluang yang ada 

(Biransav, 2011).  

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa adanya hubungan antara 

gaya kepemimpinan transformasional terhadap psychological ownership. 

Penelitian Bernhard (2011) terhadap 229 karyawan yang bukan anggota keluarga 

yang bekerja pada 52 perusahaan kecil milik keluarga menunjukkan bahwa gaya 

kepemimpinan transformasional lebih dapat meningkatkan psychological 

ownership daripada gaya kepemimpinan transaksional. Hal ini mengasumsikan 

bahwa gaya kepemimpinan transformasional dapat berpengaruh positif terhadap 

psychological ownership.  

Namun hal tersebut belum tentu terjadi pada karyawan outsourcing. Hal 

ini disebabkan karena kesempatan karyawan outsourcing untuk diangkat sebagai 
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karyawan tetap berpeluang sangat kecil sehingga menghambat psychological 

ownership.  

Berdasarkan interviu dengan salah satu karyawan outsourcing di 

PT.TRISULAPACK INDAH menunjukan bahwa subjek memiliki pemimpin 

dengan gaya kepemimpinan transformasional. Hal ini terlihat dari hasil interviu 

sebagai berikut.  

Subjek  :  “D” 

Usia   : 26 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Lama bekerja  : 5 tahun 

“yang saya kenal beliau itu orangnya sabar, telaten kalau ngajarin orang, tegas, 

disiplin. Ya yang saya tahu sejauh ini orangnya baik lah, mbak”. 

“beliau orang yang dihormati dan beliau juga dekat dengan kami karena beliau 

bersedia untuk terjun langsung di lapangan mengajari kami dan perhatian sama 

anak buah” (komunikasi pribadi, 24 Oktober, 2013). 

 

Hasil wawancara ini menunjukkan subjek kagum dan menghormati atasannya. 

Hal ini terlihat dari ungkapan positif yang diberikan maupun atasan yang 

dianggap mampu melakukan pendekatan langsung pada bawahan. Hal ini 

menggambarkan sosok pimpinan yang mengarah pada dua dimensi dalam gaya 

kepemimpinan transformasional yaitu idealized influence dan individualized 

consideration. 

“beliau suka cerita tentang nilai-nilai kehidupan dan kasih semangat. Saya akui, 

jarang ada pemimpin yang kayak gitu, mbak. Biasanya kan kerja ya kerja aja 

gitu” (komunikasi pribadi, 24 Oktober, 2013). 

 

Jawaban ini menggambarkan pemimpin yang mampu menjadi mentor sekaligus 

memberikan motivasi berupa semangat maupun contoh tindakan nyata kepada 
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bawahannya. Hal ini mengarah pada dua dimensi yang ada dalam gaya 

kepemimpinan transformasional yaitu inspirational motivational dan 

individualized consideration. 

“kadang kalau kita tanya bagaimana ini pak, beliau suruh kita buat kerjakan dulu 

pakai cara kita gitu. Kalau salah pun selama itu nggak fatal ya nggak dimarahin. 

Kalau salah baru beliau turun tangan langsung untuk ajar kita. Beliau marah ya 

kalau kita kerjanya nggak bener atau asal-asalan gitu baru beliau marah” 

(komunikasi pribadi, 24 Oktober, 2013). 

 

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa atasan memberikan kesempatan pada 

karyawan untuk mengambil peran dalam menyelesaikan masalah. Jawaban ini 

menunjukkan bahwa subjek memiliki pemimpin dengan gaya kepemimpinan 

transformasional. Hal ini terlihat dari adanya pemberian kesempatan pada 

bawahan untuk ikut berperan dalam memunculkan kreativitas dalam 

menyelesaikan masalah yang mengarah pada dimensi intellectual stimulation. 

Namun sekalipun pada karyawan outsourcing tersebut dipimpin oleh 

supervisor yang memiliki gaya kepemimpinan transformasional, belum tentu 

dapat meningkatkan psychological ownership-nya. Hal tersebut nampak dari hasil 

interviu yang bekaitan dengan dimensi-dimensi psychological ownership sebagai 

berikut. 

“kontribusi sih pasti ya. Saya disini kan ya kontrak. Mau kontribusi ya gimana. 

Pokoknya saya kerja ya uda jadi kontribusi saya” (komunikasi pribadi, 24 

Oktober, 2013). 

 

Jawaban ini menunjukkan bahwa karyawan tersebut memiliki self-efficacy yang 

rendah karena tidak adanya keyakinan maupun upaya untuk mengembangkan 

perusahaan. 
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“Kerja ya kerja, mbak. Nyatai aja, sak marine kerjaan. Ngapain ngoyo-ngoyo. 

Mau kerja banting tulang ya terima bayarannya sama” (komunikasi pribadi, 24 

Oktober, 2013). 

 

Jawaban ini menunjukkan bahwa karyawan tersebut memiliki accountability yang 

rendah karena karyawan merasa tidak bertanggung jawab terhadap apa yang 

terjadi di perusahaan. 

 “ya benernya sumpek. Panas-panasan, kena asep truk, asep forklift, capek”. 

“pokoknya waktunya pulang ya pulang. Jam 5 kurang uda siap-siap. Jam 5 tet 

pulang” (komunikasi pribadi, 24 Oktober, 2013). 

Jawaban ini menunjukkan bahwa karyawan tersebut memiliki belongingness yang 

rendah karena karyawan merasa kurang nyaman berada di lingkungan kerja dan 

rendahnya keikutsertaan sebagai bagian dari perusahaan. 

 “kalau ditanya uda jadi bagian perusaan ya biasa aja, mbak” (komunikasi 

pribadi, 24 Oktober, 2013). 

 

Jawaban subjek menunjukkan bahwa karyawan tersebut memiliki self-identity 

yang rendah karena tidak adanya pengakuan dalam diri akan status dirinya dalam 

perusahaan. 

 Berdasarkan hasil interviu dengan salah satu karyawan ini menunjukkan 

dimensi psychological ownership yang rendah walaupun dipimpin oleh gaya 

kepemimpinan transformasional. Hal ini mengasumsikan bahwa gaya 

kepemimpinan transformasional belum tentu dapat meningkatkan psychological 

ownership pada karyawan outsourcing sehingga penelitian ini perlu di uji lebih 

lanjut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional 

pada atasan langsung terhadap psychological ownership pada karyawan 

outsourcing di PT.Trisulapack Indah Maspion unit III Sidoarjo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara gaya 

kepemimpinan transformasional atasan langsung terhadap psychological 

ownership pada karyawan outsourcing di PT.Trisulapack Indah Maspion unit III 

Sidoarjo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Memberi masukan terhadap perkembangan ilmu psikologi, 

khususnya psikologi industri dan organisasi yang berkaitan dengan gaya 

kepemimpinan transformasional terhadap psychological ownership. 

 

 

 

 



13 
 

  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi 

beberapa pihak antara lain : 

a. Bagi pemimpin sebuah perusahaan atau organisasi untuk dapat 

mengaplikasikan gaya kepemimpinan transformasional dalam 

mengembangkan psychological ownership pada karyawan misalnya 

dengan memberi pelatihan gaya kepemimpinan transformasional. 

b. Bagi karyawan yang bekerja di suatu perusahaan untuk dapat 

menemukan dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri 

sehingga mengalami pertumbuhan untuk maju. 

 


