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 Penelitian ini dilakukan atas dasar tentang perbedaan loyalitas kerja antara 
pegawai tetap dan pegawai outsourcing pada PT. Angkasa Pura I (Persero) 
Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya. Terdapat tiga aspek yang digunakan 
untuk menilai loyalitas kerja pegawai. Tiga aspek tersebut antara lain taat pada 
peraturan, tanggung jawab, dan sikap kerja. Disamping ketiga aspek tersebut, 
penelitian ini turut pula menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dan 
pendorong loyalitas kerja.  
 Terdapat fenomena yang menarik mengenai loyalitas kerja yang 
ditunjukkan oleh pegawai pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara 
Internasional Juanda Surabaya. Terdapat fenomena, dimana status kepegawaian 
yang dimiliki oleh setiap pegawai berpengaruh terhadap kualitas loyalitas kerja 
yang mereka tunjukkan kepada pekerjaan dan perusahaan. Dualisme sistem 
kepegawaian pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional 
Juanda Surabaya ini, juga mengakibatkan munculnya kesenjangan sosial dan 
kesenjangan kepentingan didalam diri tiap-tiap pegawai. 
 Hasil penelitian pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara 
Internasional Juanda Surabaya mengenai perbedaan loyalitas kerja pegawai tetap 
dan pegawai outsourcing menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan diantara 
keduanya. Kurangnya rasa memiliki didalam diri pegawai outsourcing 
mengakibatkan loyalitas kerja yang mereka tunjukkan, tertinggal cukup jauh 
dengan pegawai tetap. Rendahnya loyalitas pegawai outsourcing ini dipengaruhi 
pula oleh beberapa faktor, baik faktor dari lingkungan internal, maupun dari 
lingkungan eksternal disekitar mereka. Beberapa faktor seperti keluarga, interaksi 
sosial, serta tunjangan yang diterima dari perusahaan menjadi faktor yang 
memiliki pengaruh cukup besar terhadap loyalitas kerja pegawai outsourcing. 
Beberapa pegawai tetap juga ditemukan mulai mangalami penurunan loyalitas 
kerja. Faktor usia dan masa kerja memiliki efek negatif terhadap loyalitas kerja 
beberapa pegawai tetap ini.  
 Perlu adanya perhatian khusus yang diberikan oleh perusahaaan kepada 
pegawai outsourcing. Perhatian-perhatian terhadap apa yang menjadi kendala dan 
harapan mereka terhadap pekerjaan dan perusahaan, akan melahirkan suasana 
yang nyaman dan stabil bagi psikologi mereka. Kondisi psikologis yang stabil 
akan melahirkan motivasi didalam diri mereka. Pemberian motivasi perlu juga 
diberikan kepada pegawai tetap. Meningkatnya motivasi dan harapan pegawai 
terhadap perusahaan, akan melahirkan semangat untuk bekerja lebih baik dan 
memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Semakin baik kinerja seseorang, maka 
akan semakin baik pula loyalitas kerja mereka terhadap pekerjaan dan perusahaan.   


