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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Tahapan selanjutnya yang dilakukan yaitu uji asumsi 

menyangkut uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas 

dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui 

apakah data memiliki distrubusi normal atau tidak, sedangkan 

uji linearitas bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan 

antara variabel quality leader member exchange dengan 

kepuasa kerja. Uji asumsi ini dilakukan dengan program 

computer Statistical Packages for Social Science (SPSS) for 

Windows Release 16.0. 

a. Uji Normalitas 

1. Kepuasan Kerja 

Penghitungan dilakukan dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Test (K-S). Hasil uji normalitas 

pada variabel kepuasan kerja menunjukan nilai K-S Z 

sebesar 0,890 dengan p=0,406 (p>0.05) yang berarti 

distribusi penyeberannya normal. 

2. Quality Leader Member Exchange 

Uji normalitas pada variabel quality leader member 

exchange menghasilkan nilai K-S Z sebesar 0,867 

dengan p=0,439 (p>0,05) yang berarti bahwa 
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distribusi penyebarannya normal sebaran data yang 

normal. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada 

lampiran. 

b. Uji Lineritas 

Hasil uji linearitas menunjukkan korelasi yang linier 

antara variabel quality leader member exchange dengan 

kepuasan kerja. Hal ini ditunjukkan dengan memiliki 

hubungan dengan nilai Flinear = 22,784 (p<0,05) yang 

berarti terdapat hubungan linier antara quality leader 

member exchange dengan kepuasan kerja. Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, maka selanjutnya 

dilakukan uji hipotesis. Teknik yang digunakan adalah teknik 

korelasi product moment untuk menguji hipotesis penelitian.  

Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa ada 

hubungan positif yang sangat signifikan antara quality leader 

member exchange (QLMX) dengan kepuasan kerja. Hal ini 

ditunjukkan dengan rxy = 0,464 (p<0,01)sehingga hipotesis 

pada penelitian ini diterima. Hasil uji hipotesis selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran. 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian data uji korelasi antara variabel 

quality leader member exchange  dengan variabel kepuasan kerja 

menggunakan teknik product moment diperoleh hasil rxy = 0,464 

(p<0,01). Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

positif yang sangat signifikan antara quality leader member 

exchange dengan kepuasan kerja karyawan bagian produksi di PT. X 

Semarang, dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi 

quality leader member exchange maka semakin tinggi pula kepuasan 

kerja karyawan, dan sebaliknya semakin rendah quality leader 

member exchange maka semakin rendah pula kepuasan kerja 

karyawan bagian produksi. 

Pembahasan mengenai hasil korelasi positif signifikan antara 

quality leader member exchange dengan kepuasan kerja sejalan 

dengan pernyataan dari Wahyuningsih dkk (2004, h. 85) bahwa 

terdapat hubungan yang positif antara QLMX dengan kepuasan 

kerja. Dapat diartikan bahwa kepuasan bawahan akan meningkat jika 

seorang atasan memiliki karakter yang menyenangkan, suka 

menolong, mudah menerima hasil pekerjaan, bersahabat, tidak 

terlalu keras dalam menyampaikan intruksi pekerjaan, memberikan 

waktu luang untuk mendengarkan permasalahan bawahan, menerima 

pendapat dari bawahan dan memberi dukungan. Hal ini dapat 

meningkatkan kualitas hubungan atasan dan bawahan semakin 

tinggi.  
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Erdogan dan Enders (dalam Haryanti, 2008, h. 34) 

mengatakan bahwa teori LMX berkorelasi positif dan signifikan 

dengan kepuasan kerja. Hal ini dikarenakan bawahan yang memiliki 

kualitas LMX tinggi dengan atasan akan memiliki banyak 

keuntungan, yang diantaranya mendapatkan lebih banyak perhatian, 

diberi pujian, mendapat dukungan, mendapatkan informasi yang 

akurat dan juga dalam hal persetujuan. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan Haryanti di Indonesia (2008, h.34) menjelaskan 

bahwa quality leader member exchange memiliki hubungan yang 

positif dan signifikan dengan kepuasan kerja seperti yang ditemukan 

di negara lain. 

Temuan pada penilitian ini juga sama dengan penelitian yang 

dilakukan sebelumnya oleh Wikadwiputri (2015, h. 52) bahwa 

terdapat hubungan yang positif  dan sangat signifikan antara quality 

leader member exchange terhadap kepuasan kerja.  Dalam penilitian 

tersebut dikatakan bawahan yang memiliki kualitas hubungan yang 

tinggi dengan atasannya maka akan lebih dapat dipercaya dalam 

menyelesaikan tugas, mendapatkan perhatian banyak, dukungan dan 

pujian langsung dari atasannya sehingga merasakan rasa puas ketika 

bekerja di perusahaan. Sedangkan sebaliknya bawahan yang 

memiliki kualitas yang rendah akan lebih merasa tidak dipercaya, 

tidak mendapat dukungan dan arahan langsung dari atasannya, dan 

lebih banyak bersikap terbatas sehingga bawahan merasa kurang 

puas dengan pekerjaannya. 
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Hal serupa juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Pranoto (2015, h. 126) bahwa QLMX berpengaruh positif 

dengan kepuasan kerja. Seorang bawahan yang memiliki hubungan 

berkualitas tinggi dengan atasannya akan merasakan kenyamanan di 

tempat kerja, sehingga hal ini menyebabkan bawahan tersebut 

memiliki kepuasan yang tinggi. 

Luthans (2006, h. 646) mengatakan bahwa pada bawahan 

yang memiliki hubungan berkualitas tinggi dengan pimpinannya, 

dilaporkan hanya melakukan sedikit kesalahan yang berurusan 

dengan pemimpin dan merasa bahwa pemimpin mereka lebih 

responsif terhadap kebutuhan mereka daripada bawahan yang 

memiliki hubungan berkualitas rendah dengan pimpinannya. Selain 

itu, pemimpin yang memiliki hubungan berkualitas tinggi dengan 

bawahannya akan lebih banyak meluangkan waktu bersama, 

sedangkan pemimpin yang memiliki kualitas hubungan yang rendah 

lebih cenderung mengawasi bawahannya.  

Menurut Prabawa dan Rozak(2016, h. 576) menjelaskan dari 

hasil penelitiannya bahwa terdapat hubungan yang positif kualitas 

LMX dengan kepuasan kerja. Hal ini disebabkan ketika bawahan 

merasa hubungannya dengan atasan baik, maka akan senang bekerja 

dan merasa puas terhadap supervisi atasannya. Bawahan juga akan 

merasa puas dengan pekerjaan yang dilakukannya. 

Hal sama dikemukakan oleh Sutanto dan Wibowo (2013, h. 5) 

yang mengatakan bahwa seorang atasan yang dapat mengetahui 

permasalahan dan kebutuhan dalam pekerjaan bawahannya dapat 
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meningkatkan kualitas hubungan antara atasan dengan bawahan. Hal 

ini ditunjukkan ketika seorang bawahan memiliki sebuah kesulitan 

dalam pekerjaannya maka atasan memberikan arahan yang dapat 

mempengaruhi sikap bawahannya untuk kembali bekerja. Dengan 

demikian bawahan lebih merasa puas jika atasannya memberikan 

bantuan langsung terhadapnya yang dapat meningkatkan hubungan 

antara atasan dengan bawahan. 

Dalam penelitan Ariani (2010, h. 172) menjelaskan bahwa 

terdapat korelasi antara kualitas hubungan antara atasan dan 

bawahan dengan kepuasan kerja. Semakin tinggi atau erat hubungan 

atasan dan bawahan maka akan semakin meningkatkan kepuasan 

kerja terhadap pekerjaannya. 

Penentu tinggi-rendahnya QLMX didasari oleh aspek affect, 

loyality, contribution, dan professional respect. Keempat aspek 

tersebut sangat penting karena berhubungan dengan kepuasan kerja. 

Peneliti menguji dari masing-masing aspek QLMX dengan kepuasan 

kerja. Hal ini dapat dilihat pada tabel 7. 
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Tabel 7 

Korelasi Antara Aspek Quality Leader Member 

Exchange  dengan Kepuasan Kerja 

 

No 

Aspek Quality 

Leader Member 

Exchange 

Kepuasan Kerja 

r  P Keterangan 

1 Aspek affect 0,440 p<0,01 Sangat signifikan 

2 Aspek loyality 0,159 p>0,05 Tidak signifikan 

3 Aspek 

contribution 

0,238 p<0,05 Signifikan 

4 Aspek 

professional 

respect 

0,591 p<0,01 Sangat signifikan 

 

Pada tabel diatas dapat diperoleh penjelasan hubungan aspek-

aspek QLMX dengankepuasan kerja. Dari data yang diperoleh, dapat 

dilihat bahwa terdapat tiga aspekQLMX  memiliki korelasi dengan 

kepuasan kerja, yaitu aspek affect,aspek contribution, dan aspek 

professional respect. Terdapat satu aspek yang tidak korelasi dengan 

kepuasan kerja, yaitu aspek loyality. 

Dari hasil korelasi antara aspek-aspek QLMX dengan 

kepuasan kerjabagian produksiini, aspek affect memiliki korelasi 

yang paling tinggi dan sangat signifikan (r = 0,440 dengan p < 0,01). 

Dengan demikian dapat diartikan bahwa hubungan antara bawahan 

dengan atasannya tercermin pada aspek affect sehingga berkorelasi 

dengan kepuasan kerja karyawan. Hal ini menunjukkan karyawan 

mempunyai hubungan yang dekat dengan atasan hingga 
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menjadikannya sebagai teman didalam lingkungan kerja. Hal yang 

sama dikemukakan didalam penilitian yang dilakukan oleh Putra 

(2016, h. 7) mengatakan bahwa kepuasan kerja didasari oleh 

perasaan senang ketika mereka memiliki kedekatan dengan 

atasannya. Kedekatan antara atasan dan bawahan akan menciptakan 

suatu hubungan persahabatan didalam lingkungan kerja.  

Hal yang sama juga dijelaskan dalam penilitian oleh 

Anggriawan (2012, h. 50) menjelaskan hasil menunjukan bahwa jika 

terjalin kepedulian diantara atasan dan bawahannya yang bukan 

hanya berdasarkan pada pekerjaan atau nilai profesionalnya saja tapi 

juga daya tarik antar individu maka semakin tinggi kepuasan kerja 

yang didapat. Jika tidak terjalin perasaan positif pada hubungan 

tersebut maka dikhawatirkan atasan akan menjadikan bawahannya 

sebagai out-group yang didasari oleh rasa ketidakpercayaan.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suhermin(2012, h. 

224) menjelaskan bahwa kedekatan hubungan antara atasan dengan 

bawahan sebagai teman dan perasaan senang bekerjasama satu 

dengan yang lain, menjadikan sistem kerja berjalan dengan baik. Hal 

ini dikarenakan kualitas hubungan yang baik akan memiliki 

komunikasi yang baik pula. 

Pada aspek berikutnya yaitu aspek loyality (r = 0,159 

dengan p>0,05) menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan 

kepuasan kerja. Dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak ada 

korelasi antara aspek loyality dengan kepuasan kerja. Hal ini 

kemungkinan dikarenakan adanya perbedaan karakteristik di dalam 
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perusahaan. Ada kemungkinan beberapa karyawan memandang 

atasannya adalah seorang yang „galak‟ sehingga karyawan tidak 

terlalu mengutamakan kualitas hubungan dengan atasannya karena 

persepsi mereka terhadap atasan (Setyawan, 2014, h.25). Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Hutama dan Goenawan (2017, h. 

531) menemukan bahwa terdapat aspek loyality tidak korelasi 

dengan kepuasan kerja yang dikarenakan bahwa aspek loyality 

merupakan aspek QLMX yang mengacu ke arah work / professional 

value. 

Pada aspek contribution (r = 0,248 dengan p>0,05) 

menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dengan 

kepuasan kerja. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ada korelasi 

antara aspek contribution dengan kepuasan kerja. Aspek contribution 

berkaitan juga dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan 

yang sesuai. Jika bawahan dengan kualitas hubungan tinggi dengan 

atasan, maka bawahan bertanggung jawab dan mengerjakan semua 

pekerjaan  yang sesuai dengan deskripsi kerja dibandingkan bawahan 

dengan kualitas hubungan yang rendah.  

Hal yang sama dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Novliadi (2006, h. 46) jika atasan memiliki hubungan interaksi 

dengan bawahannya tinggi maka akan membuat mereka merasa 

berkewajiban untuk memberikan kontribusi dalam pekerjaan yang 

dilakukan agar tujuan didalam organisasi dapat tercapai dan bahkan 

terhadap atasannya langsung. Sedangkan dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Rachmadani dan Sawitri (2016, h. 447) tentang aspek 
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contribution menjelaskan bahwa hubungan yang tercipta antara 

atasan dengan bawahan tinggi akan mengakibatkan kedua belah 

pihak akan lebih mementingkan pekerjaan daripada urusan lain yang 

tidak penting, menaruh minat yang tinggi pada setiap pekerjaan yang 

ditugaskan, melakukan pekerjaan dengan bersungguh-sungguh agar 

memperoleh hasil yang baik dan bersedia bekerja sama dengan rekan 

kerja sekaligus atasannya. 

Aspek professional respect (r = 0,591 dengan p < 0,01) 

menunjukan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan dengan 

kepuasan kerja. Dapat disimpulkan bahwa aspek professional respect  

berkorelasi dengan kepuasan kerja. Hal ini dikarenakan jika persepsi 

pada tingkat dimana setiap anggota dalam hubungan atasan dengan 

bawahan membentuk suatu reputasi, baik itu didalam atau luar 

organisasi melampui garis kerjanya. Persepsi ini didapat berdasarkan 

pengalaman kerja dengan seseorang, komentar yang dibuat mengenai 

seseorang yang diperoleh secara individu dari dalam maupun dari luar 

organisasi, dan penghargaan atau pengakuan profesional yang diperoleh 

seseorang (Haryanti, 2008, h.32). Sedangkan menurut Rachmadani dan 

Sawitri (2016, h. 447) menjelaskan professional respect bahwa ada 

kemungkinan persepsi rasa hormat pada seseorang telah ada sebelum 

bekerja atau bertemu dengan sesorang tersebut. 

Pengaruh quality leader member exchange terhadap kepuasan 

kerja dapat dilihat dari sumbangan efektif (SE) yang diberikan sebesar 

21,5 % (adjusted R. Square= 0,215) sisanya 78,5% merupakan faktor-

faktor lain seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 
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yang meliputi umur, kecerdasan (IQ), kepribadian, emosi, karakteristik 

atau kepribadian individu, status perkawinan, dan jumlah tanggungan. 

Faktor eksternal meliputi struktur organisasi, pangkat, kedudukan, 

monetary dan non-monetary, dan karakteristik organisasi. Berdasarkan 

hasil sumbangan efektif (SE) bahwa variabel quality leader member 

exchange memiliki pengaruh yang cukup berarti terhadap variabel 

kepuasan kerja. 

Hasil mean empirik (ME) quality leader member exchange 

adalah sebesar 58,47% dengan standard deviasi (SD) sebesar 13,12%. 

Berdasarkan data tersebut maka data yang dapat diperoleh adalah 

terdapat 11 karyawan dengan QLMX kategori tinggi, 59 karyawan 

dengan QLMX kategori sedang, dan 15 karyawan dengan QLMX 

kategori rendah. 

Sedangkan hasil mean empirik (ME) variabel kepuasan kerja 

adalah sebesar 91% dengan standard deviasi (SD) sebesar 14,1%. 

Berdasarkan hasil dari mean empirik tersebut dapat diperoleh data 

sebanyak 12 karyawan dengan kepuasan kerja kategori tinggi, 59 

karyawan dengan kepuasan kerja kategori sedang, dan 14 karyawan 

dengan kepuasan kerja kategori rendah. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai QLMX diketahui 

penilaian karyawan bagian produksi terhadap QLMX tidak tinggi 

namun juga tidak rendah atau bisa dikatakan berkategori sedang. Dari 

kenyataan tersebut, tidak dapat dikesampingkan bahwa sebagian 

karyawan itu memberikan nilai rendah terhadap QLMX. Hal tersebut 

menunjukan bahwa belum maksimalnya pihak atasan terutama 
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supervisor dalam membina hubungan dengan bawahannya terutama 

dibagian divisi produksi PT X Semarang. Begitu pula dengan kepuasan 

kerja, diketahui bahwa karyawan bagian produksi memiliki tingkat 

kepuasan yang tergolong sedang. Hasil ini menunjukan bahwa sebagian 

dari karyawan memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi dan 

sebagian yang lainnya memiliki tingkat kepuasan rendah.  Maka dapat 

diartikan bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian dengan pengamatan 

awal. Pada hasil pengamatan awal diketahui bahwa karyawan merasa 

kurang puas dengan pekerjaannya, seperti jarang mendapatkan pujian 

atau komentar positif dari atasan, merasa kurang dihargai dan tidak 

mendapat dukungan. 

Perbedaan hasil tersebut terjadi diduga karena pada saat 

pengamatan awal, peneliti mendapati karyawan yang kurang puas 

hanya pada 3 aspek saja, meliputi aspek supervisor, aspek pekerjaan itu 

sendiri, dan aspek rekan kerja. Pada saat penelitian ini subjek 

mengerjakan skala kepuasan kerja yang terdiri dari 5 aspek yaitu aspek 

pekerjaan itu sendiri, aspek gaji, aspek promosi, aspek supervisor dan 

aspek rekan kerja. Hal ini dapat diartikan bahwa ada 2 aspek yang tidak 

disinggung ataupun mendapatkan sedikit informasi yang diterima dari 

pengamatan awal sehingga hasil menjadi agak berbeda.  

Peneliti juga menyadari ada kelemahan didalam penelitian ini. 

1. Subjek mengerjakan skala pada saat waktu pulang kerja sehingga 

pada saat mengerjakan menjadi tergesa-gesa dan mempengaruhi 

hasil penelitian ini. 
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2. Peneliti merasa kurang mendalam di wawancara dan obeservasi 

sehingga berdampak pada hasil penelitian. 

3. Masa kerja karyawanyang merupakan ciri-ciri penilitian dalam 

skala ini  tidak diketahui masa kerjanya dikarenakan tidak tertulis 

dalam skala. 

 

 

 


