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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi sekarang, perusahaan mempunyai peranan 

penting. Perusahaan merupakan sektor yang sangat ketat dalam dunia 

bisnis, baik itu berupa alat-alat produksi, proses produksi dan 

persaingan hasil produksi. Dalam suatu perusahaan, sumber daya 

manusia merupakan salah satu dimensi penting (Marliani, 2015, h.17). 

Sumber daya manusia merupakan aset yang berharga karena 

dapat membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan 

perusahaan. Hal itu dikarenakan keberhasilan perusahaan sangat 

bergantung pada kinerja orang-orang didalamnya (Marliani, 2015, 17). 

Dalam suatu perusahaan, sumber daya manusia harus dikelola 

dengan baik karena memainkan peranan yang menentukan dalam 

kehidupan sebuah organisasi, yaitu strategi organisasi dapat 

dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan yang telah ditentukan dapat 

tercapai. Menurut Suparyadi (2015, h.2) pengelolaan sumber daya 

manusia yang baik bagi perusahaan, meliputi menganalisis dan desain 

pekerjaan, menentukan kebutuhan sumber daya manusia, merekrut 

karyawan, memilih karyawan, pelatihan dan pengembangan, 

kompensasi, mengelola kinerja, dan menciptakan suatu lingkungan 

kerja yang positif. Hal tersebut diperlukan karena dapat meningkatkan 
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kinerja perusahaan dengan memberikan kontribusi kepada kepuasan 

karyawan. 

Setiap perusahaan memiliki nilai-nilai yang menjadi pegangan 

bagi karyawannya. Tidak hanya nilai-nilai saja yang menjadi pegangan 

perusahaan melainkan kesejahteraan karyawan yang terjamin sehingga 

memicu kepuasan kerja karyawan. Menurut Suparyadi (2015, h.436) 

rasa puas atau tidak puas merupakan sesuatu yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan setiap orang, karena rasa puas atau tidak 

puas berkaitan erat dengan kebuhutuhan manusia, sedangkan adanya 

kebutuhan manusia menunjukkan bahwa manusia itu hidup. Apabila 

kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi maka setiap karyawan 

akan merasa puas, tetapi apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak 

dapat terpenuhi maka karyawan merasa tidak puas.  

Karyawan yang merasa puas dapat memberikan manfaat yang 

sesuai dengan harapan perusahaan,  sedangkan karyawan yang tidak 

merasa puas akan berperilaku yang dapat merugikan perusahaan, seperti 

menurunnya kinerja dari pekerjaannya dan mencari pekerjaan di 

perusahaan lain yang mampu memberikan kepuasan terhadap dirinya. 

Menurut Robbins (2015, h.43) karyawan yang merasa tidak merasa 

puas dapat memunculkan sikap negatif. 

Hal yang sama dijelaskan oleh Marliani (2015, h.244) bahwa 

kepuasan kerja karyawan merupakan sikap positif terhadap 

pekerjaannya yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja. 

Berkaitan dengan definisi dari Marliani dan Robbins dapat disimpulkan 

bahwa ciri-ciri orang yang merasa puas akan menunjukan sikap positif 
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seperti kesetiaan terhadap perusahaan, lebih bergairah untuk bekerja, 

tidak mengeluh tentang pekerjaannya, dapat bekerja sama dengan rekan 

kerjanya,  tidak meninggalkan perusahaan, dan tidak akan mengabaikan 

pekerjaannya.  

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan HRD di 

PT X Semarang, peneliti melihat adanya permasalahan terhadap 

kepuasan kerja karyawan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 

karyawan yang tidak masuk kerja ketika mereka merasa tidak puas 

dengan hasil yang diterima di perusahaan, bahkan beberapa karyawan 

yang tidak puas tersebut keluar dari perusahaan. Karyawan merasa 

bahwa tidak ada timbal balik yang adil dan layak dalam pekerjaannya. 

Karyawan juga kurang nyaman dengan lingkungan kerja dalam 

perusahaan yang dinilai banyak perselihan antara rekan kerja dan 

bahkan juga dengan atasannya langsung. Hal ini membuat suasana 

dalam kerja jadi kurang nyaman dalam melakukan tugas 

pekerjaannya.Karyawan merasa bahwa gaji yang diterimanya sudah 

sangat tercukupi, namun masih ada yang kurang dari mereka yaitu sikap 

pimpinan dalam memimpin yang dipandang suka membeda-bedakan 

karyawan satu dengan yang lainnya.  

Berdasarkan hasil observasi data terlihat bahwa sebanyak 300 

karyawan tidak masuk kerja tanpa izin. Hal ini dapat adanya 

kemungkinan bahwa karyawan tersebut tidak puas bekerja dan tidak 

nyaman bekerja di PT X Semarang. 

Menurut Hasibuan (dalam Pertiwi, 2013, h. 16) menjelaskan 

bahwa faktor-faktor yang mempengeruhi kepuasan pekerjaan karyawan 
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adalah balas jasa yang adil dan layak, penempatan yang tepat dan sesuai 

dengan keahliannya, berat ringannya pekerjaan, suasana dan lingkungan 

kerja, peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan, dan sikap 

pimpinan dalam kepemimpinannya. 

Menurut Suparyadi (2015, h.440) kepemimpinan merupakan 

cara-cara yang dipilih oleh seorang pemimpin dalam upaya 

mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi bawahannya agar 

mereka mau menerima konsep dan melaksanakan perintah dari 

pimpinan. Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi bawahannya dapat 

diartikan sebagai sikap pemimpin yang digunakan untuk melakukan 

kerja sama terhadap bawahannya dalam mencapai tujuan organisasi. 

Hal ini dapat menimbulkan kualitas hubungan antara atasan dan 

bawahan. Pada kenyataannya masih banyak rendahnya kualitas 

hubungan antara atasan dan bawahan. Salah satunya meliputi 

ketidakpuasan bawahan terhadap perlakuan seorang atasan.  

Seorang atasan tidak memperlakukan bawahannya dengan cara 

yang sama persis satu sama lain. Hal ini akan memunculkan tinggi 

rendahnya kualitas hubungan antara atasan dan bawahannya (Budiman, 

2015, h. 37). Hubungan antara atasan dan bawahan termasuk dalam 

salah satu teori “quality leader member exchange”atau bisa disebut 

dengan QLMX.  

Hubungan QLMX ditentukan oleh bagaimana setiap bawahan 

diperlakukan oleh atasannya. Hal tersebut dikemukakan oleh Nerthouse 

(2013, h.157) yang menguji QLMX dari berbagai penelitian para tokoh 
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sebelumnya dan menemukan bahwa seorang atasan seharusnya 

mengembangkan hubungan yang berkualitas tinggi dengan semua 

bawahannya, bukan dengan sebagian bawahannya. Hal tersebut dapat 

menciptakan jejaring rekanan di seluruh perusahaan, yang akan 

membantu pencapaian tujuan organisasi dan kemajuan karier pemimpin 

itu sendiri. 

Bila hubungan atasan dan bawahan memiliki kualitas maka dapat 

meningkatkan komunikasi tentang pekerjaan akan meningkat, kepuasan 

kerja terhadap atasan meningkat, menciptakan komitmen bekerja dan 

menunjukan sikap positif terhadap atasannya. Menurut Wirawan (2014, 

h.126) QLMX berkualitas tinggi menunjukan suatu kepercayaan, 

kesetiaan, penghormatan dan afeksi terhadap rasa puas bekerja dengan 

atasannya.  

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan karyawan PT X 

Semarang, peneliti melihat adanya permasalahan antara atasan dan 

bawahan yang sering terjadi. Hal ini dibuktikan dengan bawahan yang 

sedang bekerja dengan baik dan dapat menyelesaikan pekerjaannya 

tepat waktu, mereka jarang mendapatkan pujian oleh atasan. Mereka 

yang kurang diberi pujian merasa kurang diperhatikan sekaligus merasa 

atasan tidak memberikan timbal balik.  

Permasalahan tentang ketidakpuasan kerja terhadap atasan juga 

ditunjukan dengan bawahan yang merasa bahwa atasan mereka sering 

melakukan kekerasan verbal ketika karyawan sedang sibuk bekerja. 

Kekerasan verbal tersebut ditandai dengan kemarahan dan membentak 

terhadap bawahannya dihadapan bawahan lainnya. Hal ini membuat 
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karyawan merasakan ketidakpuasan perilaku atasan. Masalah lain juga 

terlihat antara pemimpin dan bawahan. Dengan perlakuan atasan 

mereka yang acuh dan kurang memperhatikan kondisi bawahannya, 

seperti atasan yang jarang menanyakan keadaaan bawahannya seperti 

apa. Hal tersebut membuat bawahannya merasakan bahwa atasannya 

hanya terpaku pada pekerjaannya yang suka menyuruh dan mendikte, 

serta tidak mendengar keluhan dan pendapat dari bawahannya sehingga 

karyawan merasa atasan tidak peduli. Ketidakpuasan ini disebabkan 

tidak ada hubungan yang berkualitas antara atasan dan bawahan yang 

kurang melibatkan afeksi pada quality leader member exchange. 

Bawahan merasa bahwa atasan mereka kurang dalam 

memberikan kepercayaan, sehingga bawahannya merasa hubungan 

terhadap atasan dengan bawahan kurang berjalan baik. Atasan kurang 

dalam bertindak untuk menciptakan hubungan yang baik dengan 

bawahannya.  

Peneliti juga melihat dampak dari kurangnya kualitas hubungan 

atasan dan bawahan dengan menemukan kerja sama yang kurang solid, 

sehingga masing-masing pihak kurang bersedia memberikan kontribusi 

yang maksimal untuk memajukan tujuan perusahaan. Selain itu, atasan 

kurang memberikan pengakuan dalam prestasi kepada bawahannya 

sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan bawahan yang telah 

bekerja di perusahaan.  

Peneliti juga melakukan wawancara dengan HRD di PT X untuk 

menindaklanjuti bawahan yang merasa tidak puas. Dari hasil 

wawancara terlihat bahwa para bawahan yang merasa tidak puas 
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terhadap atasannya menunjukan sikap yang negatif, mangkir dari 

pekerjaannya, keluar dari perusahaan, mengabaikan pekerjaan yang 

diberikan atasan, dan setengah hati dalam mengerjakan pekerjaan.  Ada 

beberapa karyawan yang keluar dari perusahaan dengan alasan masalah 

keluarga padahal alasan mereka keluar karena tidak puas oleh perlakuan 

atasan terhadap mereka. 

Penelitian terhadap QLMX pernah dilakukan oleh Wijanto dan 

Sutanto pada tahun 2013 di PT X Kota Surabaya. Hasil penilitiannya 

menilai bahwa peningkatan kualitas hubungan antara atasan dengan 

bawahan berdampak pada peningkatan kinerja karyawan dan 

menciptakan kepercayaan karyawan, sikap positif, dan loyalitas yang 

menimbulkan rasa kepuasan kerja karyawan meningkat.   

Penelitian lain yaitu Wikadwipurti pada tahun 2015 yang 

meneliti kepuasan kerja ditinjau dari QLMX pada karyawan PT X di 

Semarang. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa kualitas hubungan 

antara atasan dan bawahan dapat mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan. 

Berdasarkanuraian wawancara diatas peneliti tertarik 

mengajukan pertanyaan penelitian apakah ada hubungan antara quality 

leader member exchange dengan kepuasan kerja karyawan bagian 

produksi di PT X Semarang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut 

peneliti mengajukan judul yang dirumuskan sebagai berikut Hubungan 

antara Quality Leader Member Exchange Dengan Kepuasan Kerja 

Karyawan Bagian Produksi Di PT X Semarang. 
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan 

antara quality leader member exchangedengan kepuasan kerja 

karyawan bagian produksi di PT X Semarang. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan karya ilmiah 

yang telah ada dan menjadi pertimbangan dalam melakukan 

penelitian dibidang psikologi industri dan organisasi khususnya yang 

menyangkut quality leader member exchange dan kepuasan kerja. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data quality 

leader member exchange dan kepuasan kerja sehingga dapat 

dijadikan salah satu masukan bagi HRD untuk mengembangkan 

SDM. 


