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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

3.2. Uji Asumsi 

Uji asumsi dilakukan sebelum menguji hipotesis. Ada dua uji asumsi yang 

peneliti gunakan pada penelitian ini, yaitu uji normalitas dan uji linieritas. 

5.1.1. Uji normalitas 

Penghitungan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov Z. Uji 

normalitas pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi 

variabel OCB dan variabel kualitas LMX tersebut normal atau tidak. Manfaat lain 

dari uji normalitas yaitu dapat mengetahui apakah sampel yang digunakan dalam 

penelitian sudah representatif atau belum. Sebaran data dari kedua variabel 

dinyatakan normal apabila signifikansi lebih besar dari 0,05 (p>0,05). Hasil uji 

normalitas yang diperoleh pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.01. 

Tabel 5.01. Hasil uji normalitas  

No Variabel 
 

KS-Z p Keterangan 

 
1. 

 
OCB 

 
0,499 0,965 Distribusi normal 

2. Kualitas LMX 
  

0,578 0,892 Distribusi normal 
 

Tabel 5.01 menunjukkan bahwa sebaran variabel OCB dan kualitas LMX 

pada penelitian ini dinyatakan normal. Hal tersebut karena signifikansi kedua 

variabel lebih besar dari 0,05. Hasil perhitungan lengkap uji normalitas dapat dilihat 

pada halaman lampiran. 

5.1.2. Uji linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel 

pada penelitian ini. Uji linieritas dilakukan dengan teknik uji F. Hubungan antara 
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kedua variabel dapat dinyatakan linier apabila signifikansi lebih kecil dari 0,05 

(p<0,05). Hasil uji linieritas hubungan antara kualitas LMX dengan OCB diperoleh 

𝐹𝑙𝑖𝑛𝑖𝑒𝑟 = 11,314 dengan p<0,05. Signifikansi yang dihasilkan pada penelitian ini 

lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang linier 

antara kualitas LMX dengan OCB. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

halaman lampiran. 

5.2. Hasil Analisis Data 

Uji normalitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi data 

normal dan uji linieritas menyatakan bahwa kedua variabel memiliki hubungan 

linier yang positif. Prasyarat untuk melakukan uji korelasi parametrik terpenuhi, 

maka peneliti selanjutnya menguji korelasi variabel kualitas LMX dan OCB dengan 

menggunakan uji korelasi yang ditemukan oleh Karl Pearson. Teknik product 

moment ini dipakai untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel dalam 

penelitian ini, yaitu hubungan antara kualitas LMX dan OCB.  

Nilai korelasi yang didapatkan pada penelitian ini adalah 𝑟𝑥𝑦=0,390 dengan 

p<0,01. Hasil penelitian berdasarkan uji korelasi tersebut menunjukkan bahwa 

hipotesis diterima. Kesimpulan ada hubungan yang sangat signifikan antara 

kualitas LMX dan OCB. Perhitungan lengkap uji hipotesis ini dapat dilihat pada 

lampiran. 

5.3. Pembahasan 

Uji korelasi antara variabel kualitas LMX dengan OCB memperoleh hasil 

𝑟𝑥𝑦 = 0,390 dengan nilai p<0,01. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan 

positif yang sangat signifikan antara kualitas LMX dengan OCB karyawan PT BPR 

Restu Artha Makmur, maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kualitas LMX 



46 
 

 
 

maka semakin tinggi pula OCB pada karyawan, dan sebaliknya semakin rendah 

kualitas LMX maka semakin rendah pula OCB pada karyawan. 

Hasil penelitian yang menunjukkan korelasi positif signifikan antara kualitas 

LMX dengan OCB sejalan dengan hasil penelitian Ilham dan Herawati (2017) pada 

pegawai PT. Bank Central Asia KCU Yogyakarta, dimana kualitas LMX 

berpengaruh positif terhadap OCB. Semakin baik kualitas LMX secara otomatis 

akan mampu meningkatkan OCB. Kualitas LMX yang baik ini diperlihatkan dengan 

adanya hubungan saling menghormati terhadap kemampuan orang lain, adanya 

hubungan saling percaya dan pengaruh kewajiban bekerja yang berkembang 

menjadi suatu hubungan kerja yang baik antara atasan dan bawahan.     

Pembahasan mengenai hubungan positif dan signifikan pada variabel 

kualitas LMX dan OCB  juga dinyatakan oleh Jaya dan Mangundjaya (2010) yaitu 

terdapat korelasi positif antara kualitas LMX dan OCB pada karyawan tetap di 

beberapa perusahaan keuangan di Jakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

pentingnya relasi atasan dengan bawahan, sehingga dapat dikatakan bahwa 

perilaku pemimpin atau atasan memainkan peran penting pada OCB bawahan di 

Indonesia.  

Hasil penelitian senada juga terlihat pada penelitian yang telah dilakukan 

Elshifa (2018) dimana kualitas LMX memiliki peranan dalam membentuk OCB 

pegawai. Penelitian tersebut mengatakan bahwa semakin tinggi kualitas LMX 

seorang pemimpin pada bawahan maka akan dapat meningkatkan OCB. Kualitas 

LMX yang tinggi menimbulkan motivasi pada karyawan untuk menunjukkan 

perilaku extra-role tanpa mengharapkan penghargaan formal dari organisasi 

tempat karyawan tersebut bekerja. 
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Suryana (2014) dalam tesisnya, juga mengemukakan hasil bahwa kualitas 

LMX berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap OCB. Interaksi antar 

atasan dan bawahan berkualitas tinggi terlihat ketika atasan memiliki pandangan 

positif terhadap bawahannya, sehingga bawahan merasakan bahwa atasan 

mereka memberikan motivasi dan dukungan dengan demikian dapat 

meningkatkan rasa percaya diri dan rasa hormat terhadap atasan. Bawahanpun 

akan termotivasi untuk melakukan OCB demi mencapai tujuan perusahaan. 

Temuan yang sama pada penelitian ini juga dinyatakan oleh penelitian 

yang dilakukan sebelumnya oleh Kurniawati (2010). Hasil penelitian menyatakan 

bahwa kualitas LMX berpengaruh secara signifikan dan positif dalam memprediksi 

variasi OCB. Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa ketika interaksi antara 

atasan dan bawahan meningkat maka OCBpun akan meningkat. Hubungan 

kualitas LMX dengan  OCB yang positif dan signifikan juga ditemukan dalam 

penelitian Aini, Hardjajani, dan Priyatama (2014).  

Hasil serupa juga dijelaskan pada penelitian yang dilakukan oleh Boockoff 

(2016) bahwa terdapat hubungan antara kualitas LMX dan OCB. Kualitas dari 

relasi antar atasan bawahan mempengaruhi kemauan karyawan untuk 

memberikan usaha ekstra. Meta analisis antara kualitas LMX dan OCB yang 

dilakukan oleh Ilies dkk, (2007) menyebutkan bahwa ada hubungan yang berarti 

antara kualitas LMX dan OCB dimana LMX berkualitas tinggi ditunjukkan oleh 

kepercayaan, interaksi, dukungan dan reward formal maupun informal yang tinggi 

antar atasan dan bawahan. Hal tersebut mendukung hasil penelitian ini. 

Penelitian yang dilakukan Zhong, Lam, dan Chen (2011) menyatakan 

bahwa kualitas LMX ditemukan berkorelasi positif terhadap OCB subordinate. 

Hasil tersebut memvalidasi pemahaman akan proses social exchange yang terjadi 
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pada hubungan dyadic antara supervisor dan subordinate. Karyawan dengan 

atasan yang memiliki interaksi kualitas LMX yang baik akan melakukan OCB 

sebagai “balasan” dalam social exchange theory, yaitu dengan melakukan 

perilaku-perilaku OCB yang menguntungkan atasannya dan orang lain (Setton 

dkk; Liden dkk dikutip oleh Haryanti, 2008). 

Tinggi maupun rendahnya kualitas LMX ditentukan oleh dimensi-dimensi 

kualitas LMX yang berhubungan dengan OCB. Dimensi-dimensi kualitas LMX 

tersebut adalah affect, loyalty, contribution, dan professional respect. Peneliti juga 

menguji korelasi antara masing-masing dimensi kualitas LMX dengan OCB untuk 

mengetahui dimensi kualitas LMX yang paling berkontribusi dalam memunculkan 

OCB.  

Hasil uji korelasi affect, loyalty, contribution, dan professional respect 

dengan OCB dapat dilihat pada tabel 5.02. 

Tabel 5.02. Korelasi Antara Dimensi-Dimensi Kualitas LMX dengan OCB 

No 
 

Dimensi Kualitas LMX 
 

OCB 

r p Keterangan 
 

 
1. 

 
Affect 

 
0,259 0,019 Cukup signifikan 

2. Loyalty  0,163 0,097 Tidak signifikan 

3. 
4. 

Contribution  
Professional Respect 
 

0,181 
0,473 

0,075 
0,000 

Tidak signifikan 
Sangat signifikan 

Data pada tabel 5.02 menunjukkan bahwa terdapat dua dimensi kualitas 

LMX yang memiliki korelasi positif dengan OCB dan dua dimensi yang tidak 

memiliki korelasi signifikan dengan OCB. Kedua dimensi yang berkorelasi dengan 

OCB adalah dimensi affect dan dimensi professional respect. Dimensi professional 

respect memiliki korelasi sangat signifikan sedangkan dimensi affect memiliki 

korelasi cukup signifikan. Dua dimensi kualitas LMX lainnya, yakni dimensi loyalty 

dan contribution, tidak memiliki korelasi dengan OCB. 
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Dimensi kualitas LMX pertama yang memiliki korelasi dengan OCB adalah 

dimensi affect. Hasil ini senada dengan penelitian Hoon dan Ansari (2005) bahwa 

kualitas LMX-Affect memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap OCB. 

Hubungan antara atasan dan bawahan pada penelitian ini tercermin pada dimensi 

affect sehingga berkorelasi dengan OCB. Dimensi affect dapat dilihat dari 

hubungan atasan dan bawahan secara personal. Semakin erat, akrab dan 

hubungan persahabatan nampak pada atasan dengan bawahannya, maka 

semakin baik kualitas LMX atasan terhadap bawahan, sehingga OCB pada 

bawahan semakin tinggi pula. Hal ini dapat disebabkan oleh karakteristik orang 

Asia yang menjunjung pentingnya hubungan dengan orang lain. 

 Pada dimensi kualitas LMX selanjutnya, yakni loyalty, tidak terlihat adanya 

korelasi yang signifikan dengan OCB. Serupa dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Jaya dan Mangundjaya (2010) pada karyawan yang bekerja di institusi 

keuangan, didapatkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara OCB dan 

loyalty. Kualitas LMX-loyalty yang baik bukan menjadi tolak ukur dan pemicu 

munculnya OCB karyawan. Hal ini dapat disebabkan karena dimensi loyalty hanya 

dapat berkembang selama bertahun-tahun (Liden & Maslyn, 1998). 

Dimensi contribution pada kualitas LMX berikutnya menunjukkan hasil 

yang tidak signifikan dengan OCB. Hasil ini sama dengan penelitian Goertzen 

(2007) dimana tidak ada korelasi signifikan contribution dilihat dari sudut pandang 

bawahan dengan OCB. Dimensi professional respect memiliki korelasi paling 

tinggi dan sangat signifikan terhadap OCB dari pada dimensi lainnya yang 

berkorelasi dengan OCB. Professional respect, menurut Liden dan Maslyn (1998), 

didapatkan dari pengalaman kerja, pengetahuan, komentar yang dibuat oleh 
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seseorang maupun dari organisasi, dan penghargaan atau pengakuan profesional 

yang diraih atasan.  

Professional respect merupakan komponen yang unik pada teori kualitas 

LMX. French dan Raven (dikutip Liden & Maslyn, 1988) menyatakan bahwa 

dimensi professional respect berkonotasi dengan expert power atau kekuasaan 

kepakaran di mana kekuasaan telah muncul sebagai komponen penting dalam 

literatur kepemimpinan dan social exchange. Karyawan cenderung ingin 

melakukan “pertukaran” dengan atasan yang memiliki power tersebut (Novak 

dalam Liden & Maslyn, 1998). Pertukaran dalam hal ini berarti karyawan 

memunculkan perilaku OCB sebab ia telah menerima “keuntungan” dari atasan 

karyawan tersebut. 

Peran kualitas LMX dalam memicu timbulnya OCB dapat dilihat dari 

sumbangan efektif (SE), yaitu sebesar 15,2%. Sumbangan efektif tersebut dilihat 

dari nilai koefisien determinan (𝑟2) sebesar 0,152. Terdapat sisa 84,8% dari 

sumbangan efektif kualitas LMX yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti 

faktor internal dan faktor eksternal. 

Penghitungan mengenai mE dan mH juga peneliti lakukan, dimana mE 

adalah data penelitian yang dihasilkan dari subjek yang melakukan OCB maupun 

kualitas LMX dan mH adalah rata-rata dugaan jumlah subjek yang digolongkan 

dalam tiga kategori, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Hasil mean empirik (mE) 

variabel OCB sebesar 112 sedangkan mean hipotetik (mH) OCB adalah 81 

dengan sdH sebesar 18 (mH < mE), maka dapat disimpulkan bahwa OCB pada 

karyawan PT BPR Restu Artha Makmur tergolong tinggi. Hasil mean empirik (mE) 

variabel kualitas LMX sebesar 37,34 sedangkan mean hipotetik (mH) OCB adalah 

30 dengan sdH sebesar 6,67 (mH < mE). Hasil perhitungan tersebut menandakan 
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bahwa kualitas LMX pada karyawan PT BPR Restu Artha Makmur tergolong 

sedang. 

Hal-hal tersebut berbeda dengan hasil pengamatan awal, dimana peneliti 

mendapati karyawan PT BPR Restu Artha Makmur memiliki tingkat OCB yang 

rendah dan kualitas LMX atasan dinilai kurang tinggi terhadap bawahan, selain 

dari pengamatan awal hasil penelitian inipun berbeda dengan hasil wawancara 

dengan bagian personalia dan wawancara dengan karyawan tingkat manajerial. 

Hasil wawancara dengan pihak personalia dan manajerial menunjukkan ciri-ciri 

OCB yang rendah pada karyawan. 

Uji validitas pada skala adaptasi kualitas LMX menggugurkan dua item dari 

total tiga item untuk dimensi loyalty. Hal ini dapat terjadi karena adanya 

keseragaman jawaban maupun jumlah subjek yang sedikit, sebab semakin sedikit 

subjek, maka semakin tinggi pula taraf signifikansinya. Perbedaan pengamatan 

awal dan gugurnya item pada skala adaptasi ini dapat terjadi karena adanya 

keterbatasan-keterbatasan pada penelitian ini. 

5.4. Keterbatasan Penelitian 

Adanya perbedaan hasil penelitian dengan hasil pengamatan serta 

wawancara seperti yang sudah dibahas, tak lepas dari beberapa keterbatasan 

dalam melakukan penelitian ini, yaitu: 

1. Pengamatan dan wawancara awal dilakukan hanya kasus per kasus saja dan 

secara sekilas. Hal ini menyebabkan peneliti tidak dapat menggambarkan 

keadaan yang sebenarnya pada karyawan. 

2. Pada petunjuk pengisian skala kualitas LMX maupun saat penelti menjelaskan 

cara pengisian skala, tidak disebutkan bahwa yang diukur adalah hubungan 

subjek dengan atasan langsungnya. 
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3. Pengisian skala dilakukan oleh subjek di meja kerja masing-masing, dimana 

atasan/supervisor juga duduk dan hadir di meja yang sama, sedangkan skala 

yang harus diisi ada yang menanyakan mengenai hubungan dengan atasan. 

Hal ini diduga dapat mempengaruhi keobjektivan subjek dalam pengisian 

skala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


