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ABSTRAKSI 
 
 

Dalam mengembangkan bisnis perbankan, sebuah usaha perbankan tidak pernah bisa 
terlepas dari dunia Sumber Daya Manusia. Untuk menciptakan sumber daya manusia 
yang berkualitas, setiap perusahaan berusaha mengembangkan dan menerapkan 
program-program yang menunjang guna mempertahankan kuantitas dan kualitas dari 
SDMnya. Salah satu cara untuk menjaga kualitas dan kuantitas dari jumlah pekerja, 
perusahaan harus tahu dan mengerti bagaimana caranya untuk membuat karyawan 
merasa betah di dalam lingkungan perusahaan, yaitu dengan cara memberikan 
sejumlah harapan yang diinginkan oleh para karyawan. Dengan tercapainya harapan 
yang diinginkan oleh karyawan, secara langsung akan mempengaruhi tingkat 
kepuasan para pekerja, dan berindikasi positif pula pada kinerja karyawannya. Tujuan 
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kontrak 
psikologis yang terdapat di dalam lingkungan pekerja Bank Bukopin Cabang Jalan 
Panglima Sudirman Surabaya ini berpengaruh kepada Kinerja Karyawan dengan 
menggunakan variabel Kepuasan Kerja sebagai variabel intervening. Teknik 
penentuan sampel yang digunakan adalah metode sensus, hal ini dilakukan karena 
jumlah populasi yang tidak terlalu besar, yaitu hanya 50 orang. Teknik analisis yang 
digunakan adalah Path Analysis. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh 
langsung yang signifikan kontrak psikologis terhadap kepuasan kerja dengan nilai 
critical ratio sebesar 12,112 dan tingkat signifikansi 0,000, kepuasan kerja tehadap 
kinerja karyawan dengan nilai critical ratio sebesar 2,050 dan tingkat signifikansi 
0,040, kontrak psikologis  terhadap kinerja karyawan dengan nilai critical ratio 
sebesar 1,350 dan tingkat signifikansi 0,117.  Hasil penelitian juga menunjukkan 
adanya pengaruh tidak langsung kontrak psikologis terhadap kinerja karyawan yang 
diintervensi oleh komitmen organisasi dengan nilai Standardized Coefficient sebesar 
0,369, sedangkan pengaruh langsung kontrak psikologis terhadap kinerja karyawan 
memiliki nilai Standardized Coefficient sebesar 0,281. Hal ini berarti bahwa, kontrak 
psikologis dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan melalui variabel kepuasan 
kerja. 
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