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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Industri manufaktur di bidang konstruksi mengalami 

peningkatan yang cukup tinggi saat ini. Perkembangan lingkungan 

bisnis yang sangat cepat ini tentunya juga mendorong perusahaan 

supaya bisa berkembang dan mempertahankan eksistensinya 

dalam persaingan bisnis yang sangat kompetitif. Di Indonesia, 

industri konstruksi terus mengalami peningkatan. Berkembangnya 

pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadikan Negara ini 

sebagai pangsa pasar jasa konstruksi terbesar di ASEAN. Data 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 

menyatakan pasar konstruksi Indonesia menjadi yang terbesar 

keempat di dunia setelah China, Jepang, dan India 

(finance.detik.com,2018). 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian PUPR, 

industri jasa konstruksi menunjukan pertumbuhan signifikan sekitar 

30% selama tiga tahun terakhir (pikiran-rakyat.com,2017), hingga 

pertengahan tahun ini angka pasar konstruksi di Indonesia sudah 

meningkat sebesar 3% dibanding tahun 2017. Tak heran jika sejak 

tahun 2016 sektor konstruksi menempati posisi yang ketiga sebagai 
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pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan kontribusi 

0,51% setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan 

(finance.detik.com,2018). 

Perkembangan industri konstruksi juga terjadi di salah satu 

kota di Indonesia, yaitu Semarang. Semarang merupakan salah 

satu kota di Indonesia dengan potensi pembangunan yang cukup 

pesat. Hal tersebut di karenakan Semarang merupakan ibukota 

provinsi yang memiliki tuntutan untuk terus mengembangkan 

perekonomian daerah salah satunya melalui perbaikan 

infrastruktur. Memanfaatkan potensi tersebut Direktur Jenderal Bina 

Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(PUPR) menegaskan bahwa Badan Usaha Jasa Konstruksi akan 

berperan aktif dan melejit jika bisa melihat peluang pasar dengan 

baik.  

Salah satu perusahaan yang turut serta memanfaatkan 

peluang pasar untuk bersaing di sektor konstruksi di kota 

Semarang adalah CV. Jati Kencana (JKB Group). CV. Jati Kencana 

(JKB Group) merupakan salah satu perusahaan dalam bidang jasa 

konstruksi yang terdapat di daerah Karangjati Semarang, yang 

merupakan perusahaan produksi penggilingan batu dan beton siap 

pakai yang masuk dalam salah satu industri manufaktur. Sesuai 

dengan tujuan CV. Jati Kencana, perlu diakui bahwa kegiatan 

produksi menjadi sorotan bagi perusahaan ini, hal tersebut 



3 

 

 
 

dikarenakan jantung perusahaan berada pada jalannya proses 

produksi. Jika proses produksi berjalan dengan baik akan 

menghasilkan profit bagi perusahaan, namun jika proses produksi 

terhambat maka akan menjadi ancaman yang berbahya bagi 

perusahaan.  

Dalam penelitian awal, terdapat beberapa fenomena yang 

terjadi di CV. Jati Kencana. Peneliti menemukan adanya mutu yang 

masih berada di bawa standart lebih dari 10%. Berikut merupakan 

data hasil rekapitulasi standart mutu CV. Jati Kencana yang 

diperoleh dari divisi standardisasi : 

 

Gambar 1. Rekapitulasi Analisa Standart Mutu Beton 

Sejak bulan September 2016 hingga Juni 2017 ditemukan 

adanya produksi beton yang berada di bawah standart mutu lebih 

dari 10% setiap bulannya, pengujian tersebut dilakukan oleh divisi 

standardisasi melalui uji sample beton pada usia 28 hari. Hal 
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tersebut menyebabkan banyaknya komplain yang masuk ke CV. 

Jati Kencana baik secara lisan maupun tertulis. Berikut rekapitulasi 

jumlah komplain baik internal (antar devisi; penjualan, pengiriman, 

produksi) maupun eksternal (pelanggan) : 

 

Gambar 2. Rekapitulasi komplain CV. Jati Kencana 

Berdasarkan diagram tersebut nampak adanya komplain 

yang cenderung tidak stabil setiap bulan, namun memiliki rata – 

rata diatas 10%. Berikut diagram penyebaran penyebab komplain 

dari bulan Januari  2017 hingga bulan Juni 2017: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Penyebab komplain CV. Jati Kencana 
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Banyaknya komplain eksternal erat kaitannya dengan 

kualitas beton yang di produksi, yaitu beton yang lama mengalami 

pengeringan (long drying), beton yang retak – retak pada beberapa 

bagian, dan beton yang volume tidak sesuai dengan pengukuran 

awal (biasanya karena adanya penambahan panjang area atau 

penebalan lapisan beton). Sedangkan komplain internal seringkali 

terkait dengan lamanya waktu pengiriman beton ke lokasi. Selain 

itu juga didapati pencapaian target volume selama tahun 2017 yang 

tidak stabil (cenderung mengalami penurunan). Berikut merupakan 

hasil rekapitulasi pencapaian target volume beton di CV. Jati 

Kencana : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Realisasi Target Volume CV. Jati Kencana 

Berdasarkan data dokumen dari perusahaan tersebut, 

diduga CV. Jati Kencana sebagai suatu organisasi mengalami 

disfungsional yang ditunjukkan dengan rekapitulasi produksi beton 

yang berada dibawah standart mutu lebih dari 10%, komplain 

internal dan eksternal yang rata – rata lebih dari 10% setiap bulan, 
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serta target penjualan yang cenderung turun selama tahun 2017. 

Hal ini mengindikasikan adanya ketidaklancaran pada proses 

produksi. 

Pada dasarnya kelancaran proses produksi pada setiap 

organisasi memerlukan dukungan, baik dari sistem, sumber daya 

manusia, manupun dari peralatan dan bahan material yang 

digunakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses 

kelancaran dalam organisasi adalah sumber daya manusia. Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat Steers (dalam 

Rahman,2013,h.205) bahwa pada kenyataannya karyawan pada 

suatu organisasi merupakan faktor pengaruh yang paling penting 

atas efektivitas organisasi karena perilaku karyawan yang dalam 

jangka panjang akan memperlancar tercapainya tujuan organisasi. 

Setiap perusahaan yang ada pastinya menginginkan 

karyawannya mempunyai kinerja yang baik, maksimal dan sesuai 

dengan harapan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. 

Kenyataannya tidak semua karyawan dapat bekerja dengan 

maksimal dan produktif. Seperti yang terjadi di CV. Jati Kencana, 

banyak keluhan mengenai kinerja karyawan. Pihak pimpinan 

mengeluhkan rendahnya kinerja karyawan, banyak karyawan yang 

bekerja dengan sesukanya sendiri, tidak mau diatur dan tidak mau 

belajar untuk berkembang. Semua cenderung bekerja dengan 

terpusat pada orang sehingga terkadang pekerjaannya tidak sesuai 
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dengan jabatan yang seharusnya, akibatnya banyak produksi beton 

yang tidak mencapai standart mutu karena setiap orang terpaku 

pada kebiasaan dan ―dikira – kira‖ tanpa memperhatikan prosedur 

yang berlaku. Selain itu, pihak pimpinan mengeluhkan banyak dari 

karyawan yang bersungut – sungut dan suka mengeluh ketika 

diberikan pekerjaan yang sifatnya mendesak misalnya ketika harus 

memenuhi deadline pengecoran atau bertemu dengan pelanggan 

yang penting di luar jam normal bekerja maka mereka cenderung 

mengeluh dan tidak melaksanakan, serta adanya lempar tugas dan 

tanggung jawab antar bagian. Hal tersebut meyebabkan kurang 

maksimalnya kegiatan produksi pada CV. Jati Kencana. 

Sedangkan berdasarkan angket kepuasan karyawan di 

dapati bahwa karyawan memiliki kepuasan yang cenderung rendah 

terhadap pekerjaan itu sendiri, dimana menurut Hackman dan 

Oldham (dalam Sondari, 2008, h.8) pekerjaan itu sendiri yang 

dimaksudkan berupa minat, perhatian, kemahiran, kreativitas, 

pengakuan, dan rasa memiliki terhadap pekerjaan tersebut. Berikut 

merupakan hasil angket kepuasan kerja karyawan : 

 

Gambar 5. Kepuasan Kerja Karyawan CV. Jati Kencana 
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Hal tersebut menunjukkan banyaknya karyawan yang 

merasa tidak puas dengan pekerjaan yang dilakukannya saat ini. 

peneliti kemudian melakukan wawancara dengan karyawan. Dari 

hasil wawancara dengan 15 orang, ditemukan 13 orang mengaku 

tidak mengetahui tujuan perusahaan atau rencana – rencana 

strategis yang akan di terapkan oleh pimpinan, hal tersebut 

dikarenakan mereka merasa dari pihak pimpinan tidak pernah 

menyebarkan atau mensosialisasikan visi misi termasuk nilai – nilai 

yang ada di perusahaan kepada karyawan. Mereka juga merasa 

tidak adanya dukungan dari pimpinan kepada mereka, tidak pernah 

diberi kesempatan untuk mengungkapkan ide dan 

mengembangkan kemampuan mereka. Selama ini mereka tidak 

pernah dilibatkan untuk diskusi pada pengambilan keputusan – 

keputusan penting dalam perusahaan sehingga dalam menjalankan 

pekerjaan hanya sebatas rutinitas pekerjaan saja. Hal tersebut juga 

didukung oleh pengamatan peneliti ketika jam pulang kantor, para 

karyawan selalu bergegas untuk pulang tepat waktu dari jam 

selesai bekerja dan memilih untuk menyelesaikan tanggungan 

pekerjaan yang belum selesai besok pagi di jam bekerja kembali. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa berbagai 

permasalahan yang menghambat kelancaran proses produksi di 

CV. Jati Kencana, menunjukkan juga adanya indikasi 

permasalahan mengenai tingkat kontribusi karyawan terhadap 
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perusahaan atau yang disebut dengan produktivitas karyawan. 

Menurunnya tingkat produktivitas karyawan dapat menjadi indikator 

bahwa karyawan kurang berkontribusi secara maksimal atau 

karyawan kurang berkomitmen secara penuh terhadap perusahaan. 

Produktivitas karyawan yang menurun kemungkinan besar 

disebabkan karena karyawan tidak bisa mengembangkan secara 

penuh potensi yang dimiliki dan mencapai kesejahteraan di 

perusahaan tersebut, yang dalam konsep psikologi positif disebut 

dengan flourishing. Hal tersebut sesuai dengan konsep dalam 

Performance Management System (PMS), yang tujuannya adalah 

mengoptimalkan potensi individu, tim, leader sehingga organisasi 

akan tumbuh dan berkembang (dalam Effendy & Subandriyo, 2017, 

h.3). 

Flourishing menurut Seligman (dalam Effendy & Subandriyo, 

2017, h.3) merupakan keadaan dimana seseorang mampu 

berkembang secara penuh sehingga mencapai well being, berarti 

dalam setiap aktivitas yang dilakukan melibatkan diri secara total, 

optimal, sepenuh hati, dan memiliki tujuan yang sangat bermakna 

dari aktivitas tersebut. Keyes (dalam Effendy & Subandriyo, 2017, 

h.3) juga menyatakan bahwa Flourishing juga merupakan 

pengalaman hidup yang berjalan dengan baik. Sedangkan Huppers 

& co (2009, h.1) mengatakan bahwa Flourishing adalah kombinasi 

dari perasaan baik (good feeling) dan berfungsi secara efektif. 
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Flourishing sinonim dari level kesejahteraan mental yang tinggi dan 

melambangkan kesehatan mental (Huppert, 2009,h.1; Ryff dan 

Singer, 1989,h.40). Terdapat lima indikasi dari flourishing yang 

disingkat dengan PERMA yaitu positive emotion, engagement, 

relation, meaningful, dan achievement.  

Flourishing yang dimiliki individu berbeda – beda, hal 

tersebut dipengaruhi oleh faktor – faktor internal dan eksternal. 

Faktor eksternal yang berperan untuk membentuk flourishing di 

tempat kerja salah satunya adalah hubunganan antara atasan dan 

bawahan (Fisher,2010,h.396). Relasi atasan dan bawahan dalam 

konsep psikologi dikenal dengan istilah leader member exchange 

(Morrow, 1996, h.220) yaitu merupakan peningkatan kualitas 

hubungan antara supervisi dan karyawan yang bertujuan untuk 

meningkatkan produktivitas kinerja keduanya. Pemimpin 

memainkan peranan kritis dalam sebuah organisasi untuk 

mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, 

proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh bawahan merupakan peran pemimpin 

(Soliha dan Hersugondo, 2008, h.83). Seorang pemimpin yang 

menunjukkan hubungan antara atasan dan bawahan yang 

berkualitas dapat meningkatkan produktivitas kerja keduanya 

sehingga berdampak pada kesejahteraan individu tersebut 

(Suojanen, 2012, h.22-23). Kondisi tersebut memperkuat dugaan 
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bahwa leader member exchange (LMX) memiliki pengaruh 

terhadap munculnya flourishing pada karyawan. 

Selain hubungan atasan dan bawahan sebagai faktor 

eksternal, juga terdapat salah satu faktor internal yang berpengaruh 

terhadap karyawan dalam memaksimalkan potensi untuk mencapai 

kesejahteraan yaitu nilai – nilai yang diyakini individu yang dalam 

konsep psikologi di kenal dengan personal value. Personal value 

atau nilai yang dimiliki individu menurut beberapa tokoh yaitu: 

Kluckhohn mendefinisikan ―Value is a conception explicit or implicit, 

distinctive of an individual or characteristic of a group, of the 

desirable which influence the selection from available modes, 

means and ends of action‖ (dalam Setyorini, 2013, h.5). Rokeach 

mendefinisikan ―Value is an enduring belief that a specific mode of 

conduct or endstate of existence is personally or socially preferable 

to an opposite or converse mode of conduct or endstate of 

existence" (dalam Setyorini, 2013, h.5). 

Schwartz (1992,h.54; 1994,h.20) mengatakan bahwa nilai 

adalah sistem nilai. Artinya nilai dalam diri manusia tersusun, 

tertata, dan terintegrasi sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari 

empat dimensi dan sepuluh tipe atau kelompok nilai (Setyorini, 

2013).  Schwartz (1992,h.24; 1994,h.43) membagi nilai tersebut 

menjadi empat dimensi, yaitu dimensi open to change (terdiri dari 

tipe atau domain nilai selfdirection, stimulation, dan hedonism), 
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dimensi conservation (terdiri dari tipe atau domain nilai security, 

tradition, dan conformity), dimensi self-transendence (terdiri dari 

tipe atau domain nilai benevolence dan universalism), dan dimensi 

self-enhancement (terdiri dari tipe atau domain nilai power, 

achievement, hedonism). 

Nilai pekerjaan memiliki dampak yang besar pada 

kebahagiaan individu di tempat kerja (Suojanen, 2012,h.22). 

Individu lebih bahagia dan merasa sejahtera ketika berada dalam 

lingkungan kerja yang sesuai dengan nilai dan tujuan mereka, hal 

tersebut dikarenakan dapat memenuhi kebutuhan dan merupakan 

pilihan mereka (Fisher,2010,h.397). Berdasarkan hal tersebut, 

maka diduga personal value memiliki keterkaitan dengan flourishing 

di tempat kerja. 

Berdasarkan uraian diatas, timbul pertanyaan bagi peneliti 

apakah memang ada keterkaitan antara leader member exchange 

(LMX) dan personal value dengan flourishing, serta jika berkaitan 

satu dengan yang lain, personal value seperti apakah yang paling 

berpengaruh terhadap flourishing dalam diri seorang karyawan di 

tempat kerja. Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan adanya 

penelitian mengenai hubungan leader member exchange dan 

personal value dengan flourishing, sehingga dapat diketahui 

keterkaitan antara variabel tersebut dan diharapkan penelitian ini 
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dapat menjadi informasi dan referensi baru bagi perusahaan 

maupun bagi disiplin ilmu Psikologi. 

Belum pernah ada penelitian yang menunjukkan adanya 

pengaruh secara langsung antara personal value maupun leader 

member exchange dengan flourishing, sehingga penelitian ini 

tergolong unik dan baru. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk 

mencari tahu keterkaitan dari perpaduan antara ketiga variabel 

yaitu leader member exchange dan personal value yang diduga 

akan memiliki pengaruh yang kuat terhadap munculnya flourishing 

pada karyawan di CV. Jati Kencana. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian yang 

dilakukan ini adalah : 

1. Guna mengetahui hubungan Leader Member Exchange (LMX) 

dengan Flourishing pada karyawan. 

2. Mengetahui perbedaan Flourishing ditinjau dari Personal Value 

karyawan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil daripada penelitian ini dapat diharapkan unntuk 

menambah data informasi dan memperkaya ilmu psikologi 
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khususnya di bidang industri dan organisasi mengenai Leader 

Member Exchange (LMX), Personal Value, serta Flourishing. 

 

2. Manfat Praktis 

Hasil daripada penelitian ini sangat diharapkan dapat 

dijadikan sumber untuk informasi serta referensi bagi 

perusahaan, terutama mengenai flourishing karyawan. 

 

 


