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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang penting 

dan harus dimiliki oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Sumber daya 

juga disebut sumber tenaga, kemampuan, kekuatan, dan keahlian yang dimiliki 

oleh manusia. Suatu organisasi akan semakin maju dan berkembang apabila 

sumber daya yang dimiliki karyawannya baik dan berkualitas. Tenaga, 

kemampuan, kekuatan, dan keahlian karyawan sangat dibutuhkan perusahaan 

untuk mencapai tujuan. Menurut Hariandja (2002), sumber daya manusia 

merupakan salah satu faktor sangat penting dalam suatu organisasi disamping 

faktor yang lain seperti modal. Karyawan menjadi perhatian penting bagi 

organisasi sehingga organisasi berupaya agar karyawan tidak memiliki keinginan 

untuk meninggalkan organisasi. 

Perusahaan merupakan salah satu organisasi yang di dalamnya terdapat 

kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi baik dalam bentuk 

barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Di dalam organisasi salah satu 

modal yang penting adalah karyawan karena karyawan dapat membantu 

organisasi dalam bersaing dengan organisasi lain serta meningkatkan kualitas 

organisasi. Organisasi terus menerus bersaing dengan memberikan pelayanan 

yang baik serta produk yang berkualitas. 

Perkembangan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan harus membuat 

organisasi semakin peka dalam peningkatan kualitas sumber daya yang 

dimilikinya. Menurut Almansour (2012), untuk dapat bersaing dalam persaingan
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yang kompetitif, karyawan menjadi faktor penting yang menentukan kesuksesan 

organisasi. Hal penting yang perlu diberikan organisasi kepada karyawan adalah 

rasa keadilan dalam organisasi karena hal tersebut dapat meningkatkan 

efektivitas kerja karyawan. 

Organizational justice dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan 

keadilan organisasi. Keadilan organisasi adalah persepsi karyawan tentang 

perlakuan yang diberikan organisasi kepada mereka. Persepsi karyawan adanya 

keadilan dalam organisasi mempengaruhi persepsi mereka bahwa organisasi 

menghargai mereka. Keadilan organisasi mengacu kepada sejauh mana 

lingkungan organisasi dianggap adil oleh karyawan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku (Moliner, Cropanzano & Martinez-Tur, 2017). Karyawan bekerja 

secara efektif karena adanya keadilan dalam organisasi. Erdogan dan Liden 

(dalam Al-Shammari & Ebrahim, 2014)  menyatakan bahwa pemimpin diakui 

sebagai sumber keadilan yang signifikan dalam organisasi. Menurut Ogut et al. 

(2013) ketika karyawan dalam suatu organisasi merasa bahwa pemimpin telah 

berperilaku secara adil kepada mereka, kerjasama antara pemimpin dengan 

karyawan akan lebih mudah dan para karyawan akan mendukung keputusan 

yang dibuat oleh pemimpin. Seorang karyawan diperlakukan secara adil oleh 

pemimpinnya, karyawan akan merasakan umpan balik atau feedback sebagai 

manfaat. Karyawan yang tidak diperlakukan adil, maka memiliki kualitas relasi 

yang buruk dengan pemimpin dan membuat karyawan menjadi tidak nyaman, 

sehingga hal tersebut berbahaya bagi organisasi (Cropanzano et al, 2007). Para 

karyawan akan memberikan kontribusi yang lebih pada organisasi dalam bentuk 

melakukan pekerjaan melebihi dari yang disyaratkan secara sukarela apabila 

mendapatkan keadilan. 
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Faturochman (2002) mengatakan bahwa ketidakadilan dapat menimbulkan 

reaksi psikologis. Reaksi psikologis yang disebabkan karena adanya 

ketidakadilan dapat berupa reaksi psikologis negatif. Reaksi terhadap 

ketidakadilan dapat menimbulkan karyawan berperilaku destruktif serta dapat 

menimbulkan rasa marah dan tidak senang. Di Indonesia, masih banyak kasus 

ketidakadilan yang terjadi dalam organisasi. Akibat dari merasa ketidakadilan, 

muncul aksi karyawan yang dapat merugikan organisasi antara lain demo dan 

mogok kerja. Hal tersebut merupakan reaksi yang ditunjukkan karyawan karena 

merasa tidak mendapatkan ketidakadilan dari organisasi tempat mereka bekerja. 

Beberapa peneliti menganggap bahwa organizational justice adalah 

anteseden LMX (Dulebohn et, al., 2011). Erdogan (2002) mengemukakan 

anteseden dari organizational justice, bahkan ia mengemukakan anteseden dari 

setiap dimensi keadilan organisasi. Dalam paparannya, hanya ada satu variabel 

yang menjadi anteseden dari semua dimensi organizational justice yaitu leader 

member exchange. 

Al-Shammari & Ebrahim (2014) menemukan bahwa di Bahrain , karyawan 

yang memiliki kualitas relasi yang tinggi dengan pemimpinnya, akan merasa 

diperlakukan adil oleh pemimpinnya. Teori quality leader member exchange 

(Q_LMX) dikembangkan oleh Graen, Novak, dan Sommerkamp (1982). Teori ini 

menggambarkan hubungan pemimpin dan anggota dari sebuah unit, tim, 

departemen atau organisasi dunia. Lebih lanjut menyatakan bahwa sifat dan 

kualitas relasi tersebut mempengaruhi kinerja individu dan keseluruhan perilaku 

(Scandura & Graen, 1984). Para pemimpin memiliki keterbatasan waktu, 

wewenang, dan sumber daya untuk mendiskusikan berbagai masalah, sehingga 

mereka tidak dapat membangun hubungan yang serupa dengan semua anggota 
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(Bauer & Green, 1996) dan (Wayne, Shore & Liden. 1994). Pemimpin sangat 

berpengaruh terhadap karyawan dalam sebuah organisasi. Keberadaan 

pemimpin di tengah–tengah organisasi sangat diperlukan. 

Pemimpin memiliki sikap yang berbeda-beda pada masing-masing 

karyawan. Hal tersebut menimbulkan kualitas relasi yang berbeda-beda antara 

pemimpin dengan karyawan. Pemimpin yang memberikan dukungan moral pada 

karyawan dapat  menimbulkan sikap senang terhadap pemimpin. Karyawan yang 

merasa puas dan senang dengan sikap pemimpin dapat menunjukkan performa 

yang baik dalam bekerja. Hal tersebut merupakan outcome yang baik bagi 

organisasi. 

Organisasi X merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang industri 

garmen. Berdasarkan hasil wawancara dengan supervisor di organisasi X 

didapatkan gejala-gejala bahwa banyak keluhan karyawan yang mendapat 

ketidakadilan dalam bekerja, salah satunya yaitu merasa beban pekerjaan yang 

ditugaskan lebih berat bila dibandingkan dengan pekerja yang lain. Karyawan 

tidak mendapatkan tambahan gaji walaupun lembur. Setiap hari karyawan harus 

memenuhi target produksi sesuai yang sudah ditetapkan organisasi. Namun 

pada kenyataannya seringkali ada hambatan yang membuat karyawan menunda 

pekerjaannya, salah satu hambatan tersebut adalah mesin rusak secara 

mendadak. Mesin yang rusak mendadak membuat karyawan menunggu sampai 

mesin selesai diperbaiki oleh teknisi dan membuat pekerjaan yang semula bisa 

diselaikan tepat waktu menjadi lembur. Karyawan merasakan adanya ketidak 

adilan dikarenakan lembur, yang bukan karena kesalahan karyawan melainkan 

karena hambatan mesin rusak, namun tidak diberi tambahan upah atau uang 

makan. Gejala-gejala yang lain juga didapatkan dari wawancara dengan 
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karyawan lain di organisasi X. Karyawan mengatakan bahwa pemimpin 

cenderung tidak dapat bersikap netral terhadap karyawannya bila terjadi 

kesalahan dalam pekerjaan. Karyawan berpendapat bahwa ada pihak yang 

dilindungi bila terjadi konflik atau kesalahan dalam pekerjaan. Karyawan yang 

dekat dengan pemimpin cenderung dimaklumi ketika berbuat kesalahan. Hal 

tersebut berbanding terbalik dengan karyawan yang tidak dekat dengan 

pemimpin. 

Kebijakan organisasi kerap berubah-ubah, sehingga karyawan bingung dan 

sulit menyesuaikan apabila ada kebijakan baru. Karyawan berpendapat bahwa 

kebijakan yang dihasilkan organisasi tidak disampaikan dengan jelas bagi 

seluruh karyawan sehingga masih banyak karyawan yang tidak menaati 

peraturan dan tidak semua karyawan melaksanakan aturan dengan senang hati. 

Tidak semua peraturan yang dibentuk oleh organisasi dapat menciptakan 

hubungan baik bagi seluruh karyawan. Karyawan merasa ada peraturan 

organisasi hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Karyawan berpendapat 

bahwa tidak semua keputusan yang dihasilkan organisasi diberitahukan kepada 

karyawan, hanya pihak-pihak tertentu saja yang mengetahui keputusan 

organisasi. Jumlah karyawan yang banyak membuat karyawan merasa pendapat 

yang diberikan tidak berpengaruh terhadap hasil keputusan organisasi. 

Organisasi memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengungkapkan 

pendapat berkaitan keputusan yang dibuat melalui kotak surat. Karyawan ingin 

mengatakan langsung kepada atasan tanpa harus melalui kotak surat. Aturan 

organisasi mengenai penyaluran kritik dan saran melalui kotak surat membuat 

karyawan kesulitan untuk memberikan pendapat kepada organisasi. Karyawan 
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merasa pendapat yang diberikan tidak berpengaruh terhadap hasil keputusan 

diperusahaan. 

Organisasi juga memberi kesempatan untuk para karyawan dalam 

mengembangkan karir. Karyawan yang dekat dengan pemimpin cenderung 

dapat dipermudah dalam menunjang karirnya. Karyawan di perusahaan garmen 

berjumlah ribuan sehingga sulit bagi karyawan untuk dapat memiliki kesempatan 

yang sama, hanya karyawan tertentu saja yang dapat dipromosikan. Hal tersebut 

menimbulkan persepsi karyawan tentang adanya diskriminasi di dalam 

organisasi. Karyawan merasa tidak mendapatkan perlakuan adil dalam 

organisasi. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui keadilan yang ada dalam 

organisasi tersebut. 

Dalam penelitian Al-shammari dan Ebrahim (2014) menyatakan bahwa 

hubungan antara organizational justice dan leader member exchange 

memperoleh hasil signifikan. Penelitian lain dilakukan oleh Shindu, Ahmad, dan 

Hashmi (2017) menyatakan bahwa leader lember exchange memiliki hubungan 

yang positif dan signifikan dengan organizational justice. Perbedaan penelitian 

tersebut dengan penelitian ini adalah pada subjek penelitian. 

Penelitian Haryanti (2008) memaparkan tiga domain utama dalam 

mempelajari leadership yaitu: a) pendekatan yang berbasis pada leader (leader 

based approach); b) pendekatan berbasis pada pengikut (member based 

approach); c) pendekatan yang berbasis pada relasi hubungan antara leader  

dengan pengikutnya (the dyadic relationship between the leader and the 

follower/relationship based approach). Keunikan penelitian ini adalah membahas 

mengenai organizational justice dalam organisasi Garmen dilihat dari persepsi 
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karyawan (member) bagian produksi, namun memiliki masalah dengan kualitas 

relasi antara pemimpin dengan karyawan (Q_LMX).  

Di organisasi X apabila kita cermati ada permasalahan pada organizational 

justice yang kemungkinan dipengaruhi oleh kualitas relasi antara pemimpin dan 

karyawan atau Q_LMX. Oleh sebab itu pemaparan mengenai pentingnya Q_LMX 

dalam organizational justice pada karyawan membuat penulis tertarik untuk 

meneliti apakah ada hubungan antara Q_LMX dengan organizational justice 

pada karyawan bagian produksi yang terdapat di organisasi X. 

 

1.02. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik hubungan 

antara Q_LMX dengan organizational justice pada karyawan di organisasi X. 

 

1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.01. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang Psikologi Industri dan Organisasi, 

sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penelitian selanjutnya, 

terutama pada Psikologi Industri dan Organisasi serta Q_LMX dengan 

organizational justice. 

1.03.02. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan data tentang Q_LMX dan organizational justice 

sehingga dapat melakukan tindak lanjut untuk pengembangan organisasi 

berdasarkan data tersebut. 


