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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi seperti zaman sekarang, membuat perkembangan dunia

usaha dan kerja semakin saling bersaing. Perusahaan dituntut untuk terus

melakukan perubahan baik secara internal maupun eksternal agar dapat

bersaing dengan perusahaan lainnya. Perusahaan secara internal harus

melakukan pengembangan dan penataan pada sumber daya manusia didalam

perusahaan itu sendiri. Sumber daya manusia merupakan hal terpenting dalam

mendukung jalannya sebuah kinerja perusahaan. Sumber daya manusia yang

kenyamanannya kurang terpenuhi maka akan memunculkan masalah loyalitas.

Loyalitas merupakan sesuatu yang tidak bisa dibeli tetapi bisa untuk

didapatkan. Loyalitas didapatkan dari seseorang bukanlah sesuatu pekerjaan

yang mudah untuk dilakukan. Berbanding terbalik dengan kesulitan

mendapatkannya, menghilangkan loyalitas seseorang justru menjadi hal yang

sangat mudah untuk dilakukan, oleh karena itu perusahaan perlu memastikan

setiap karyawannya mempunyai loyalitas yang tinggi. Loyalitas tersebut

tercermin dari seberapa besar rasa memiliki seorang karyawan pada

perusahaannya. Loyalitas yang tinggi tentu akan meningkatkan produktivitas

dan kualitas bagi perusahaan.

Leader Member Exchange (LMX) difokuskan pada penilaian terhadap

hubungan dan interaksi antara atasan dan bawahan. Karyawan dengan tingkat

kedekatan tinggi dengan pimpinan atau atasan termasuk dalam kelompok in
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group, sedangkan out group diindikasikan terdapatnya beberapa karyawan

yang sama sekali tidak mengetahui nama pimpinan maupun pimpinan yang

juga tidak mengetahui nama-nama beberapa karyawannya, kondisi tersebut

menempatkan karyawan tidak saling mengenal dengan pimpinan.

Peran pemimpin dalam sebuah organisasi tidak hanya memerintah

bawahannya begitu saja tetapi diperlukan hubungan yang baik antara atasan

dengan bawahan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada.

Hubungan yang baik antara atasan dan bawahan akan membentuk interaksi

yang dekat dan kedekatan tersebut akan memberikan dampak yang baik untuk

perusahaan dan karyawan, bagi karyawan hubungan yang baik dengan atasan

dapat memberikan loyalitasnya kepada mereka. Loyalitas karyawan yang

tinggi akan memberikan hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan

perusahaan atau organisasi (Wijanto dan Sutanto, 2013:2).

Organisasi mengharapkan kinerja individual maupun kelompok

semaksimal mungkin untuk dapat mencapai keunggulan perusahaan, karena

pada dasarnya kinerja individual maupun kelompok dapat mempengaruhi

kemajuan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan banyak melakukan

berbagai cara untuk meningkatkan loyalitas karyawan, seperti pemberian upah,

kedisiplinan kerja, dan kepuasan kerja serta memperhatikan kesejahteraan

karyawannya. Karyawan apabila diperlakukan dengan cara-cara tersebut

diharapkan lebih memaksimalkan diri dalam menjalankan tanggung jawab atas

kewajiban yang diembannya.

Karyawan yang memiliki sikap perjuangan, pengabdian dan profesional

sangat mungkin mempunyai kepuasan kerja dalam melaksanakan tugasnya
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sehingga karyawan mempunyai pandangan untuk selalu berpikir, kerja keras,

disiplin, berloyalitas tinggi dan penuh dedikasi untuk keberhasilan

pekerjaannya. Loyalitas karyawan dapat terwujud tidak dalam waktu yang

singkat tetapi melalui proses kerja, lama bekerja serta hasil kepuasan kerja dari

karyawan itu sendiri yang berdedikasi pada perusahaan tempat mereka bekerja

secara maksimal. Selain itu, loyalitas karyawan dapat dilihat dari etos kerja

yang ditampilkan oleh karyawan, sikap peduli dan disiplin yang baik, serta

berinisiatif untuk melakukannya.

CV Indonesia Jersey merupakan perusahaan yang bergerak dibidang

industri konveksi dan merupakan brand lokal asli Indonesia yang terbesar dan

bersaing diantara brand-brand lokal lainnya, serta brand yang paling dicari

dari Sabang sampai Merauke. Hubungan antara pemimpin dan bawahan dalam

CV Indonesia Jersey awalnya terjalin dengan baik karena owner (pemilik)

selalu berusaha berhubungan baik dengan seluruh karyawannya sehingga

muncul rasa kekeluargaan diantara pemimpin dan bawahan, hanya saja

kedekatan yang diberikan owner (pemilik) kepada pemimpin divisi desainer

lebih sering dan intensif dibandingkan dengan bawahan yang lainnya. Hal ini

tidak lepas dari peran sang desainer yang merupakan ujung tombak

perusahaan, sehingga mengakibatkan kesenjangan antara pemimpin divisi

desainer dengan karyawan yang lain.

Permasalahan yang terjadi di CV Indonesia Jersey terkait loyalitas

karyawan, yaitu kepuasan kerja yang dirasakan karyawan dalam bekerja tidak

terlalu puas. Ketidakpuasan itu terjadi karena beberapa hal seperti kurangnya

apresiasi perusahaan terutama dalam hal gaji yang diberikan, terdapat
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perlakuan khusus atasan kepada beberapa karyawan yang pada akhirnya

mengakibatkan kecemburuan antar karyawan. Karyawan yang kurang

mendapatkan perhatian sering kurang bersemangat dalam mengerjakan

pekerjaan tambahan. Karyawan bahkan sering tidak menjalankan instruksi dari

atasan, atau hanya menjalankan instruksi beberapa kali saja.

Hasil penelitian Oktavianda dan Iqbal (2018) menyimpulkan LMX

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan. Wijanto dan Sutanto

(2013) menyimpulkan LMX berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Wibawa

dan Tiarawati (2015), menyimpulkan kepuasan kerja berpengaruh signifikan

terhadap loyalitas karyawan. Wibowo dan Sutanto (2013) menyimpulkan LMX

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan dengan kepuasan kerja

sebagai variabel intervening. Penelitian ini membuktikan bahwa untuk

meningkatkan loyalitas karyawan, atasan dapat membangun hubungan serta

komunikasi yang baik dengan karyawan sehingga dari komunikasi yang baik

tersebut karyawan merasa mendapatkan perhatian dari pemimpinnya.

Leader Member Exchange memiliki keterkaitan terhadap kepuasan

kerja. Kepuasan kerja sebagai perasaan positif pada suatu pekerjaan yang

merupakan dampak atau hasil evaluasi dari berbagai aspek pekerjaan tersebut

(Robbins dan Judge, 2011:110). Aspek tersebut yaitu pekerjaan yang sedang

dilakukannya, penyelesaian pekerjaan, beban kerja, variasi tugas, lingkungan

kerja, jam kerja, gaji, atasan (supervisi), rekan kerja, dan petunjuk atau arahan

pelaksanaan kerja. Simamora (2012:131) mengungkapkan, loyalitas karyawan

dipengaruhi oleh kepuasan karyawan. Teori ini mengisyaratkan bahwa

kepuasan karyawan berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan. Ketika
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seorang karyawan telah dipenuhi tingkat kebutuhannya oleh perusahaan tempat

ia bekerja maka ia akan merasa puas dalam bekerja, kepuasan tersebut secara

langsung akan menumbuhkan rasa loyalitas karyawan terhadap perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Leader Member Exchange terhadap

Loyalitas Karyawan dimediasi Kepuasan Kerja (Studi Pada Karyawan CV

Indonesia Jersey Malang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis

melakukan identifikasi masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian

ini, yaitu:

1. Bagaimanakah loyalitas karyawan, leader member exchange, dan kepuasan

kerja karyawan CV Indonesia Jersey Malang?

2. Apakah leader member exchange berpengaruh terhadap kepuasan kerja?

3. Apakah leader member exchange berpengaruh terhadap loyalitas karyawan?

4. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap loyalitas karyawan?

5. Apakah leader member exchange berpengaruh terhadap loyalitas karyawan

dimediasi kepuasan kerja?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini agar lebih terfokus pada masalah yang akan diteliti, maka

obyek yang diteliti yaitu karyawan CV Indonesia Jersey Malang dengan

sampel 40 orang, masalah dibatasi pada variabel LMX dengan indikator:
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afeksi, loyalitas, kontribusi, dan penghormatan profesional (Gutama et al.,

2015:257-258); kepuasan kerja dengan indikator: pekerjaan itu sendiri, gaji,

atasan, dan rekan kerja (Gutama et al., 2015:262); dan loyalitas karyawan

dengan indikator: lama kerja, kepercayaan karyawan, peran serta karyawan,

dan kebanggan karyawan (Wibowo dan Sutanto, 2013:6).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan loyalitas karyawan, leader member exchange, dan

kepuasan kerja karyawan CV Indonesia Jersey Malang

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh leader member exchange

terhadap kepuasan kerja.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh leader member exchange

terhadap loyalitas karyawan.

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap

loyalitas karyawan.

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh leader member exchange

terhadap loyalitas karyawan dimediasi kepuasan kerja.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemasukan bagi

manajemen perusahaan CV Indonesia Jersey Malang agar dapat mengetahui
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sebab-sebab menurunnya dan meningkatnya loyalitas karyawan serta

diharapkan perusahaan mampu meningkatkan loyalitas karyawan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti

selanjutnya sebagai aplikasi teori ke dalam suatu penelitian mengenai leader

member exchange terhadap loyalitas karyawan dimediasi kepuasan kerja,

serta memberikan penjelasan tentang hubungan kausalitas antar variabel-

variabel tersebut, dan diharapkan penelitian berikutnya mampu

memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan dalam penelitian ini.


