
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam suatu perusahaan atau organisasi, manusia merupakan aset 

yang berharga, yang mana dapat membawa dampak signifikan untuk 

mencapai tujuan organisasi. Adanya kaitan antara manusia dan pencapaian 

tujuan ini, suatu organisasi perlu untuk memikirkan aspek pengelolaan 

sumber daya manusianya. Pada era globalisasi ini, tidak dapat dipungkiri 

bahwa persaingan antar perusahaan semakin ketat. Semakin banyaknya 

usaha-usaha mulai dari perusahaan yang besar sampai dengan perusahaan 

kecil menjadi salah satu faktor penyebab ketatnya persaingan antar 

perusahaan persaingan ini memicu perhatian dan perspekti yang besar 

terhadap kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas.  

Sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam menumbuh 

kembangkan organisasi maupun dalam suatu negara. Peranan dan kontribusi 

inilah yang nantinya akan membuat perusahaan semakin dapat bersaing dan 

dan memiliki keunggulan yang spesifik. Sumber daya manusia sendiri terdiri 

dari beberapa tingkatan dan merupakan keseluruhan manusia yang terdapat 

didalam suatu organisasi yang mana terlibat dalam kegiatan intern maupun 

ekstern organisasi dari level yang paling bawah ke tingkat paling atas. Dari 

beberapa tingkatan tersebut memiliki peranan yang sama yakni demi 

memajukan dan mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama, karena jika 

salah satu elemen saja diacuhkan akan berakibat buruk bagi pencapaian  
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tujuan organisasi. Dapat dikatakan, berhasil atau tidaknya suatu organisasi 

dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bergantung pada 

keberhasilan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya. 

Amilin dan Dewi (dalam Astriyani 2011) keberhasilan kinerja 

seseorang, banyak ditentukan oleh tingkat kompetensi dan komitmen 

terhadap bidang pekerjaan yang ditekuninya. Kinerja seseorang dipengaruhi 

oleh tingkat kepuasan kerja baik intern maupun ekstern. Dari sisi dalam, 

kepuasan kerja menyangkut komitmen dalam bekerja, baik secara profesional 

maupuan organisasional. Kemudian dari sisi luar, kepuasan kerja dipengaruhi 

oleh lingkungan tempat mereka bekerja, bisa dari atasan, bawahan, maupun 

yang setara. Menurut Wibowo dan Eddy (2013) dengan kepuasan yang 

dicapai oleh karyawan, akan berdampak baik bagi organisasi, karena dengan 

kepuasan tinggi, akan menimbulkan semangat kerja yang tinggi pula, 

kemudian menunjukkan kinerja yang diharapkan yang mana merupakan 

kesuksesan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya, dan pada akhirnya 

produk atau layanan yang dihasilkan mempunyai kemampuan bersaing 

dengan perusahaan sejenis yang lain. 

Robbins dan Judge (dalam Wibowo dan Eddy, 2013) menjelaskan 

untuk mencapai keinginan dan tujuan-tujuan tersebut, perlu adanya pemimpin 

dalam suatu organisasi. Pemimpin menentukan arah tujuan dengan cara 

mengembangkan visi masa depan, kemudian dikomunikasikan dengan orang-

orang serta memberikan inspirasi dalam menghadapi berbagai rintangan. 
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Maka dari itu komunikasi dan hubungan yang baik antara pemimpin dan 

pengikut sangat penting untuk menciptakan kepercayaan, rasa hormat, rasa 

tanggung jawab, dan kesetiaan yang kuat antara pemimpin dan pengikut 

(leader member exchange-LMX theori).  

Menurut Yukl (dalam Wijanto dan Eddy, 2013) dasar pemikiran dari 

teori LMX adalah para pemimpin mengembangkan hubungan atasan-

bawahan yang berbeda dengan masing-masing bawahan. Menurut Luthans 

(dalam Wibowo dan Eddy, 2013) tingkat kualitas LMX yang tinggi, tenaga 

kerja akan merasa kebutuhannya terhadap supervisi telah terpenuhi, karena 

mereka memperoleh perhatian khusus dari pemimpinnya. Dalam diri mereka 

akan timbul rasa kenyamanan dan merasa diterima dalam organisasi tersebut 

serta timbul rasa puas karena dengan gaji tinggi, kenyamanan, promosi 

jabatan hasil dari kerja keras mereka yang nantinya mereka akan bekerja 

dengan sepenuh hati demi mancapai tujuan organisasi. Dengan begitu, 

mereka cenderung mempunyai komitmen tinggi dan keinginan kuat untuk 

tetap tinggal dan menjadi anggota organisasi tersebut. 

Menurut pendapat Robbins (dalam Astriyani, 2011) dengan komitmen 

yang tinggi, baik pimpinan maupun pegawai harus mempunyai kendali dalam 

hal mengendalikan dirinya sendiri agar dapat menentukan nasib mereka 

sendiri pula atau yang disebut locus of control. Yang dimaksud locus of 

control adalah tingkat dimana individu meyakini bahwa mereka adalah 

penentu nasib mereka sendiri. Jika menurut Sarita dan Agustia (dalam 

Astriyani, 2011) locus of control merupakan salah satu aspek karakteristik 
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pribadi yang dimiliki oleh setiap individu dan dapat dibedakan atas locus of 

control-internal dan locus of control eksternal. Dengan adanya locus of 

control, leader member exchange dan komitmen organisasi yang menjadi 

penghubung diantara keduanya, akan menimbulkan tingkat kepuasan kerja 

yang tinggi dalam diri individu. Beberapa penelitian telah melakukan 

penelitian mengenai hubungan leader member exchange, locus of control 

terhadap kepuasan kinerja. Wijanto dan Eddy (2013) meneliti bahwa variabel 

leader member exchange  berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Demikian 

juga penelitian Putri (2012) menemukan bahwa leader member exchange 

tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian mengenai locus of control dilakukan oleh Julianingtyas 

(2012), menunjukan locus of control berpengaruh terhadap kepuasan kinerja 

auditor. Namun terdapat hasil yang berbeda pada penelitian Astriyani (2011), 

bahwa locus of control tidak berpengaruh terhadap kepuasan kinerja auditor. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti tersebut 

menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hubungan antara leader member 

exchange, locus of control terhadap kepuasan kinerja. Beberapa faktor 

mengganggu analisis, yang menyebabkan timbulnya perbedaan hasil 

penelitian.  Peneliti menggunakan waktu  dan tahun yang berbeda pada 

masing-masing penelitiannya. Dari beberapa faktor yang mengganggu pada 

penelitian ini, maka muncul teori kontijensi. Dasar pendekatan kontijensi 

adalah tidak adanya rancangan atau informasi teknologi yang dapat 

diterapkan secara efektif untuk semua kondisi atau organisasi. 
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Tidak berlakunya variabel-variabel pada suatu tempat dan keadaan, 

memicu timbulnya teori kontijensi. Pada teori kontijensi terdapat beberapa 

variabel yang muncul diantaranya variabel intervening, variabel moderating, 

dan variabel mediating. Pada penelitian ini mengindikasikan terdapat variabel 

mediating antara leader member exchange, locus of control terhadap 

kepuasan kinerja Pemerintah Daerah. Variabel mediating merupakan variabel 

yang terletak diantara variabel-variabel independen dengan variabel 

dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi 

variabel dependen. 

Amilin dan Dewi (dalam Astriyani, 2011) kepuasan kerja adalah 

kesesuaian antara harapan yang timbul dan imbalan yang disediakan 

perkejaan, sehingga kepuasan kerja berkaitan erat dengan teori keadilan, 

perjanjian dan motivasi. Jika menurut Robbins (dalam Rizondra, et al, 2013) 

kepuasan kerja adalah sikap umum seseorang individu terhadap pekerjaannya. 

Pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan kerja dan atasan mengikuti aturan 

dan kebijakan organisasi, memenuhi standar kinerja, hidup pada kondisi kerja 

yang kurang ideal. Kepuasan kerja dihubungkan dengan tingkat pekerjaan 

yang mengandung arti jika pagawai menduduki tingkat pekerjaan yang lebih 

tinggi cenderung lebih puas dari pada pegawai yang menduduki pekerjaan 

yang lebih rendah, karena pegawai yang menduduki tingkat dudukan yang 

lebih tinggi menunjukkan kemampuan kerja yang baik seperti 

mengemukakan ide kreatif. 



6 
 

Mathis dan Jackson (dalam Argensia, et al., 2014) komitmen 

organisasi juga dianggap penting bagi organisasi, karena sebagai derajad 

dimana karyawan percaya dan mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan 

akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya. Jika 

komitmen karyawan tinggi maka kinerja karyawan juga akan mengalami 

peningkatan, sehingga performa organisasi akan meningkat pula. Menurut 

Zurnali (dalam Argensia, et al, 2014) komitmen organisasi merupakan sebuah 

keadaan psikologi yang mengkarakteristikan hubungan karyawan dengan 

organisasi atau implikasinya mempengaruhi apakah karyawan akan tetap 

loyal dan bertahan dalam organisasi atau tidak, yang teridentifikasi dalam tiga 

komitmen yaitu: komitmen afektif, komitmen kontinue dan komitmen 

normatif. 

Penelitian ini merupakan pengembangkan dari penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh (Argensia, et al., 2014) tentang Analisis Pengaruh 

Kepuasan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Komitmen 

Organisasional Sebagai Variabel Intervening. Perbedaan pada penelitian ini 

dengan sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan dua variabel 

independen dan satu dependen serta menambah komitmen organisasi sebagai 

variabel mediating. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan 

penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang 

mempengaruhi kepuasan kinerja. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel mediating terhadap variabel bebas dan 

terikat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 
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melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH LEADER MEMBER 

EXCHANGE DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP KEPUASAN 

KINERJA DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL SEBAGAI 

VARIABEL MEDIATING”. 

 

A. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah leader member exchange berpengaruh  terhadap kepuasan kinerja? 

2. Apakah locus of control berpengaruh terhadap kepuasan kinerja? 

3. Apakah komitmen organisasional memediasi hubungan antara leader 

member exchange terhadap kepuasan kinerja? 

4. Apakah komitmen organisasional memediasi hubungan locus of control 

terhadap kepuasan kinerja? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk menguji adanya pengaruh leader member exchange terhadap 

kepuasan kinerja. 

2. Untuk menguji adanya pengaruh locus of control terhadap kepuasan 

kinerja. 

3. Untuk menguji adanya pengaruh komitmen organisasional sebagai mediasi 

hubungan antara leader member exchange terhadap kepuasan kinerja. 
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4. Untuk menguji adanya pengaruh komitmen organisasional sebagai mediasi 

hubungan antara locus of control terhadap kepuasan kinerja. 

 

C. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta memahami leader 

member exchange dan locus of control terhadap kinerja karyawan dengan 

komitmen organisasional sebagai variabel yang memediasi. 

b. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan dan motivasi didukung dengan adanya informasi  

yang mana dapat dijadikan menjadi kebijakan yang efektif.  

c. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya khususnya dalam leader member exchange dan 

locus of control. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi mengenai landasan teori yang mendasari 

penelitian ini, hasil penelitian terdahulu, rerangka pemikiran dan 

hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian yang berisikan 

rincian mengenai desain penelitian, populasi, dan sampel, teknik 

pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional 

variabel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang 

terdiri dari data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian 

serupa di masa yang akan datang. 

 


