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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.01. Hasil Penelitian 

 5.01.01. Uji Asumsi 

Data yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya akan diuji asumsi. Data 

yang gugur  serta tidak memenuhi syarat akan dieliminiasi sementara data yang 

valid akan dipertahankan serta menjadi bahan uji asumsi selanjutnya. Uji asumsi 

ini akan terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji normalitas ini dilakukan 

guna mengetahui apakah data yang digunakan memiliki sebaran item yang 

normal atau tidak, beserta uji linieritas apakah data tersebut linier atau tidak 

berhubungan antara variabel bebas dengan varibel tergantungnya.  

 5.01.01.01. Uji Normalitas 

 1. Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Uji normalitas yang dilakukan terhadap variabel OCB menggunakan Kolmogorov-

Smirnov menunjukkan hasil K S Z = 0,180 (p>0,05) yang berarti data terdistribusi 

normal. 

 2. Leader Member Exchange (LMX) 

Uji normalitas yang dilakukan terhadap variabel LMX menggunakan Kolmogorov-

Smirnov menunjukkan hasil K S Z = 0,582 (p>0,05) yang berarti persebaran item 

terdistribusi normal. 
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5.01.01.02. Uji Linieritas 

Hasil uji linearitas antara LMX dengan OCB menunjukkan F = 0,631 

(p<0,05) yang berarti data tidak linier antara LMX dan OCB. 

 5.01.01.03. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi maka selanjutnya data akan diolah dan 

akan dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis akan dilakukan menggunakan 

program komputer Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 16 for 

Windows. Teknik yang digunakan dalam penghitungan adalah teknik Pearson 

Correlation. Hasil dari uji korelasi yang dilakukan antara LMX dan OCB 

memiliki nilai korelasi sebesar rxy  = 0,215 (p>0,05). 

Dari hasil data tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

signifikan antara LMX dengan OCB, maka hipotesis dalam penelitian ini tidak 

terbukti atau ditolak. 

5.02. Pembahasan 

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan menggunakan teknik 

Pearson Correlation maka dihasilkan rxy  = 0,215 (p>0,05). Dari hasil yang 

diperoleh tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara 

LMX dengan OCB pada PT. MCM.  

Data tersebut menunjukkan bahwa LMX atau hubungan kualitas atasan 

dan bawahan pada PT. MCM tidak berkorelasi pada OCB yang dimiliki oleh 

karyawan terutama pada bidang produksi sebagai. Hal ini dapat diumpamakan 

apabila kualitas hubungan antara atasan bawahan tersebut baik berarti belum 

tentu secara langsung dapat mempengaruhi OCB. Dengan kata lain bahwa 
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seberapapun tinggi nya kualitas hubungan antara atasan dan bawahan 

ternyata tidak berpengaruh pada OCB. OCB sendiri pun dapat dipengaruhi oleh 

banyak hal atau faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut yang dapat 

mempengaruhi OCB seperti dukungan organisasi, iklim organisasi, masa kerja, 

jenis kelamin, budaya organisasi maupun kepribadian dan suasana hati 

(Kusumajati, 2014). Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan bahwa OCB 

dalam penelitian ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Sehingga 

LMX tidak memiliki hubungan yang signifikan secara langsung terhadap OCB 

karyawan produksi.  

Ada beberapa hal yang diperkirakan mempengaruhi hal tersebut. Salah 

satunya diketahui bahwa karyawan yang menjadi responden pada penelitian ini 

adalah karyawan bidang produksi. Karyawan bidang produksi pada PT. MCM 

memiliki sasaran utama pekerjaan berupa melakukan proses produksi pada 

unit printing yang dibawahi secara langsung oleh Group Leader. Karyawan 

melakukan proses produksi dari mulai bahan baku sampai barang jadi dengan 

sepengetahuan atasan dan sesuai dengan standar dan quality yang sudah 

ditentukan. Karyawan juga mengikuti alur produksi sesuai instruksi kerja dari 

atasan, serta wajib menjalankan mesin produksi sesuai dengan work 

instruction dan instruksi dari atasan langsung.  

Dari uraian pekerjaan di atas dapat dijabarkan bahwa karyawan pada 

bidang produksi lebih sering bekerja dengan mesin. Secara umum karyawan 

produksi bertanggungjawab dalam membuat bahan baku menjadi barang jadi 

sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk bertatap muka atau berinteraksi 

secara langsung pada atasan maupun pimpinan. Hal tersebut tidak mendukung 

teori LMX yang merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara atasan 
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dan bawahan dengan saling memberi pengaruh positif bagi keduanya dan 

organisasi itu sendiri.  

Oleh karena itu ada beberapa asumsi pada teori terdahulu yang 

mendukung hal tersebut. Sebuah teori mengemukakan bahwa seorang atasan 

harusnya memiliki fungsi yakni sebagai pemberi instruksi (task direction) dan 

sebagai orang yang dapat dimintai pertimbangan (employee-centered) 

(Truckenbrodt, 2000). Apabila dalam penelitian ini jika dilihat dari uraian tugas 

yang telah dijabarkan sebelumnya, maka atasan dalam hal ini berperan 

sebagai pemberi instruksi saja. Peran atasan tersebut akan lebih sering 

memberi instruksi dan hanya bertanggung jawab atas kualitas barang yang 

dihasilkan. Hal ini dapat dikatakan atasan hanya berfungsi sebagai pemberi 

instruksi (task direction). Maka dari itu kemungkinan kecil karyawan pada 

bagian produksi ini memiliki interaksi yang intensif antara atasan dan 

bawahannya, dan tidak terjadi timbal balik antara atasan maupun bawahan. 

Selain itu pada penelitian Cogliser dan Schrieschiem (2000) 

mengemukakan bahwa seorang atasan memberikan perilaku atau “style” yang 

berbeda bergantung pada situasi kerja di perusahaan dan lingkungan 

interpersonal yang berhubungan antara atasan dan para bawahannya. Jika 

dilihat dari uraian tugas para karyawan produksi, memang peran yang 

diberikan oleh atasan sangat tidak banyak, karena situasi kerja yang terbangun 

pada bidang produksi tidak menuntut atasan untuk bekerja bersama para 

karyawan pelaksana atau bawahannya. Karyawan pelaksana murni 

menggunakan peralatan kerja dan mesin yang digunakan untuk menghasilkan 

barang jadi tanpa harus melibatkan atasan untuk menjalankan alat tersebut. 

Dalam konteks tersebut karyawan produksi cenderung kurang memiliki 
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perhatian oleh atasannya secara langsung. Timbal balik secara langsung yang 

dilakukan oleh keduanya dalam proses bekerja sehari-hari tidak lebih hanya 

sebagai atasan dan bawahan dengan tugas masing-masing, dimana setiap 

karyawan produksi bertanggung jawab kepada satu orang kepala produksi. 

Selain itu, seperti yang dikemukakan oleh Graen dan Scandura (dalam 

Truckenbrodt, 2000) bahwa low quality relationship yang ditimbulkan oleh 

atasan pada bawahan terjadi ketika atasan tersebut tidak terlibat secara 

langsung pada kegiatan atau pekerjaan karyawan (out group). Keadaan 

tersebut memicu bawahan akan perasaan tidak terdukung, merasa kurang 

mendapat hak autonomi, serta krisisnya kepercayaan dan kurangnya 

penghargaan bagi mereka sendiri. Begitu pula dalam penelitian ini dapat 

dikatakan bahwa pimpinan atau atasan tidak terlibat langsung pada bawahan 

pada proses produksi dengan kata lain berada diluar kelompok kerja atau out 

group. Kondisi ini menimbulkan karyawan tidak memiliki hubungan yang kuat 

terhadap atasannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sehingga 

keterlibatan atasan dan bawahannya hanya sebatas pemberi instruksi dan 

pelaksana tugas, tidak terjadi dalam rangka mendukung satu sama lain 

ataupun waktu penuh untuk mengenal satu sama lain. 

Selain itu terdapat pula beberapa teori yang mengemukakan bahwa 

LMX tidak akan berpengaruh apabila dalam sebuah organisasi tersebut 

memiliki jumlah karyawan yang banyak. Semakin banyak keryawan atau 

anggota kelompok organisasi tersebut, maka akan semakin kecil hubungan 

yang akan ditimbulkan oleh atasan dan bawahan (Cogliser dan Schrieschiem, 

2000).  Hal tersebut dapat terjadi karena atasan tidak memiliki cukup banyak 

waktu untuk berinteraksi satu persatu dengan para bawahannya. Hal tersebut 
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menyimpulkan bahwa semakin banyak anggota pada suatu organisasi, maka 

atasan juga akan dituntut untuk memiliki banyak waktu untuk para 

karyawannya.  

Disisi lain juga dikemukakan bahwa semakin besar ukuran sebuah 

organisasi maka akan cenderung dibuat norma atau aturan yang lebih implisit 

pada karyawan terutama pada karyawan baru. Atasan dinilai akan kurang 

memiliki waktu untuk mengawasi satu persatu sehingga dibentuklah aturan 

yang lebih implisit. Harapannya dengan dibuatnya aturan atau norma yang 

lebih ketat, maka harapannya bawahan dapat lebih mudah ditinjau dan diberi 

pengarahan daripada harus memberikan waktu satu persatu dengan jumlah 

yang relatif banyak karena organisasi yang semakin besar. 

Terori lain juga muncul dari Graen (1982) yang mengemukakan bahwa 

semakin rendah LMX dapat diindikasikan pada sedikitnya aktifitas yang 

dilakukan oleh atasan dan bawahan. Dalam uraian pekerjaan yang ada di atas 

maka atasan hanya sebagai pemberi instruksi saja. Ketika wawancara, peneliti 

menemukan bahwa jarang dilakukan kegiatan yang melibatkan seluruh 

karyawan pada bidang produksi. Sehingga karyawan pun enggan apabila diberi 

kesempatan untuk ikut kegiatan di luar pekerjaan tersebut karena sangat 

jarang dilakukan. Oleh karena itu hal tersebut juga dapat mengindikasikan 

bahwa LMX yang ada pada perusahaan tergolong rendah sehingga 

memungkinkan tidak mempengaruhi perilaku para karyawan. 

House dan Mitchell (dalam Cogliser dan Schrieshiem, 2000) juga 

mengemukakan bahwa faktor orientasi pekerjaan juga mempengaruhi 

bagaimana hubungan antara atasan dan bawahan itu sendiri. Apabila fokus 

pekerjaan yang lebih ditonjolkan maka peran atasan hanya sebagai pengawas 
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saja, tidak lebih sebagai suatu interaksi yang bermakna. Selain itu, bahwa 

adanya karakteristik pekerjaan (task characteristic) tertentu, maka membuat 

atasan tidak ikut campur dan terlibat secara langsung kepada para karyawan. 

Keadaan pada karyawan bidang produksi sama seperti pada teori yang 

dikemukakan di atas bahwa bidang produksi cenderung berfokus pada kualitas 

dan waktu yang telah ditentukan, maka karywan akan berpacu pada dua hal 

tersebut tanpa melakukan hubungan timbal balik pada atasannya. Karena 

peran atasan dengan karyawan bidang produksi memang tidak banyak, hanya 

sebagai pemberi instruksi jika diibutuhkan saja. 

Selain itu pada teknis pengambilan data yang telah dilakukan, 

responden secara mandiri melakukan pengisian skala tanpa adanya 

pendampingan dari peneliti. Sehingga memungkinkan terjadinya pengaruh atau 

bias dari pihak luar sehingga peneliti tidak dapat menjelaskan secara langsung 

kepada responden. Selain itu adapun asumsi bahwa responden dapat 

terpengaruh oleh sesama rekan kerja atau lingkungan yang membuat 

responden tidak mengisi skala dengan sungguh-sungguh. Saat pengisian data 

juga diberikan waktu yang relatif lama sehingga peneliti tidak dapat mengontrol 

alat ukur secara langsung. Hal tersebut sebagai salah satu dari kelemahan 

penelitian yang dilakukan.  

Di sisi lain, bahwa alat ukur yang digunakan oleh peneliti merupakan 

alat ukur LMX yang diadaptasi dari alat ukur asli milik Lyden dan Maslyn (1998) 

yang hanya memiliki jumlah item 11. Hal tersebut memungkinkan bahwa 

jumlah item yang disediakan pada alat ukur LMX kurang dapat menguak 

hubungan antara atasan dan bawahan pada karyawan produksi. Oleh karena 



51 

 

 

itu alat ukur tersebut juga menjadi salah satu kelemahan dari penelitian yang 

dilakukan.  

. Uraian yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa OCB 

memiliki banyak faktor yang tidak hanya berasal dari LMX saja. Hal tersebut 

dimungkinkan bahwa OCB juga dipengaruhi oleh faktor lain. Pada penelitian ini 

juga mengambil subjek dengan karakteristik pekerjaan yang cenderung tidak 

banyak memiliki hubungan dengan atasannya. Sehingga LMX sendiri juga tidak 

nampak pada karyawan produksi dan tidak mempengaruhi perilaku yang 

ditimbulkan oleh karyawan tersebut. Demikian pula dengan OCB yang dimiliki 

oleh para karyawan tidak dipengaruhi oleh LMX secara langsung karena 

karyawan sendiri pun tidak mengalami dampak LMX yang besar. Sehingga 

pada penelitian ini dinyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara 

LMX dengan OCB. 

 


