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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pada perkembangan zaman saat ini yang menentukan bagaimana 

berkembangnya suatu orgasinasi merupakan manajemen. “Manajemen adalah 

suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan 

suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-

maksud yang nyata” (Terry & Rue, 2013). Manajemen dapat dikatakan baik 

apabila dapat mengatur dan mengelola organisasi dengan baik termasuk sumber 

daya manusia yang ada didalamnya. Setiap organisasi tidak lepas dari tenaga 

kerja yang biasa disebut sebagai sumber daya manusia. Dengan semakin 

berkembangnya teknologi modern hal ini menjadi tantangan yang sangat besar 

bagi suatu perkembangan organisasi. Dengan hal ini, organisasi diharapkan 

memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mencapai tujuan 

organisasi. Memiliki sumber daya manusia yang berkualitas harus dilakukan 

dengan tepat baik dimulai dari proses perekrutan, seleksi, penempatan kerja 

hingga pemberian atas hak kerja.  

Bukan hanya dari apa yang dilakukan oleh sumber daya manusianya 

saja, tetapi melihat bagaimana kualitas sumber daya manusia juga bisa dilihat 

melalui hasil dari apa yang mereka lakukan. Dengan ini dapat dikatakan bahwa 

sumber daya manusia menjadi salah satu peran yang penting untuk mencapai 

tujuan organisasi, untuk itu sangat diharapkan sumber daya manusia harus 

dilakukan dengan baik hingga mendapatkan sumber daya manusia yang 



 

2 
 

berkualitas. Hal ini bisa dilakukan dengan manajemen sumber daya manusia itu 

sendiri. Sesuai dengan Tujuan utama dari kegiatan manajemen sumber daya 

manusia menurut Draft dan Marcic dalam Solihin (2009) adalah memperoleh 

individu-individu yang akan  memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan, memiliki 

produktivitas yang tinggi dan memiliki kepuasan kerja. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa manajemen 

sumber daya manusia merupakan hal yang penting demi mencapai tujuan 

organisasi yang akan mencapai keuntungan bagi organisasi hal tersebut juga 

dipertegas lagi seperti penyataan bahwa Sumber daya manusia didefinisikan 

sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan 

dari kesempatan-kesempatan yang ada. “Perkataan sumber daya (resources) 

merefleksikan appraisal manusia tidak mengacu pada suatu benda atau 

substansi, melainkan pada suatu fungsi operasional untuk mencapai tujuan 

tertentu, seperti memenuhi kebutuhan dan kepuasan” (Yusuf B. , 2015).   

Berbicara sumber daya manusia sudah pasti berhubungan dengan 

individu-individu yang berada dalam organisasi yang mana individu-individu 

tersebut dapat menghasilkan suatu pekerjaan untuk organisasi, hasil kerja ini 

biasanya disebut dengan kinerja. “Mathis dan Jackson dalam Priansa (2017) 

menyatakan bahwa kinerja adalah hal-hal yang dilakukan dan tidak dilakukan 

oleh pegawai dalam mengemban pekerjaannya”. Kinerja merupakan hasil kerja 

baik secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam 

melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Maksud dari kualitas itu berarti 

bagaimana tingkat baik atau buruknya hasil kerja dari seseorang, sedangkan 
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kuantitas merupakan seberapa besar dan banyaknya pekerjaan serta tanggung 

jawab yang diberikan kepada seorang pegawai yang ditetapkan oleh organisasi. 

“Kinerja dapat dikatakan salah satu tolak ukur sumber daya manusia 

karena kinerja membandingkan antara hasil kerja dan standar kinerja yang 

ditetapkan oleh perusahaan, setiap perusahaan akan terus menaikan standar 

kinerja karyawan agar hasil dari pekerjaan dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan” (Atmadja, 2018). Salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai yaitu dari pemimpinnya itu sendiri karena 

pemimpin merupakan seseorang yang dapat memberikan dorongan serta 

mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh pegawai. “Salah satu yang harus 

diperhatikan oleh para pemimpin adalah kualitas hubungan antara pemimpin 

dan karyawan” (Hutama & Goenawan, 2017). Teori yang membahas mengenai 

hubungan dan interaksi atasan dan bawahan ini disebut dengan Leader Member 

Exchange (LMX). Menurut Yukl LMX dalam Kartika (2016) merupakan 

pertukaran pemimpin-anggota yang menggambarkan bagaimana para 

pemimpin mengembangkan hubungan pertukaran yang berbeda sepanjang 

waktu dengan bawahan. 

Pada dasarnya Leader Member Exchange (LMX) yaitu proses 

komunikasi dua arah yang di dasarkan pada hubungan timbal balik antara 

pemimpin dan pegawai. Robbins dalam Santoso & Sutanto (2013) mengatakan 

bahwa akibat dari tekanan waktu, pemimpin menetapkan bahwa adanya sebuah 

hubungan khusus dengan suatu group yang terdiri dari beberapa pengikutnya”. 

Menurut teori ini setiap pemimpin yang ada didalam organisasi pasti memiliki 
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cara untuk interaksi yang berbeda-beda dengan kepada setiap pegawainya. 

Interaksi tersebut dibagi menjadi dua kategori yaitu in-group dan out-group. 

Invancevich dalam Bela (2014) mengatakan “kategori anggota in-group akan 

menerima tugas yang lebih menantang, menerima lebih banyak kompensasi, 

lebih dipercaya atasan dan lebih memperoleh perhatian yang lebih besar dari 

atasan. Lalu untuk kategori anggota out-group akan menerima tugas yang lebih 

tidak menantang, menerima lebih sedikit kompensasi, mendapatkan lebih 

sedikit waktu dari atasan, dan memiliki hubungan atasan dan bawahan yang 

didasarkan pada interaksi otoritas formal saja”. Dapat dikatakan bahwa kategori 

in-group yaitu memiliki kualitas hubungan dan interaksi yang tinggi sedangkan 

out-group memiliki kualitas hubungan dan interaksi yang rendah. 

Kepemimpinan leader member exchange ini mempengaruhi kinerja pegawai, 

ketika pegawai termasuk dalam kategori in-group memiliki kinerja yang lebih 

baik dibandingkan kategori out-group.  

Selain leader member exchange, motivasi kerja merupakan faktor yang 

dapat mempengaruhi kinerja. Motivasi menurut Kanfer dalam Solihin (2009) 

ialah kekuatan psikologis yang akan menentukan arah dari perilaku seseorang, 

tingkat upaya dari seseorang dan tingkat ketegaran pada saat orang itu 

dihadapkan pada bebagai rintangan. Pengertian lain mengenai motivasi 

menurut Geherman dalam Kadarisman (2012) motivasi merupakan pendorong 

seseorang untuk berbuat, bertindak dan berperilaku. Hal ini menjelaskan bahwa 

motivasi merupakan dorongan seseorang dalam melakukan sesuatu, setiap 

individu memiliki dorongan motivasional yang berbeda-beda. Ketika seorang 
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pegawai memiliki motivasi maka akan giat dalam bekerja untuk mencapai 

tujuan organisasi. Motivasi dan kinerja jelas sangat berhubungan, menurut 

Miftahun dan Sugiyanto dalam Rumpak ( 2014) Motivasi kerja karyawan yang 

tinggi akan membawa dampak yang positif bagi perusahaan. 

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu 

pegawai dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung yang 

merupakan instansi pemerintah yang menangani bidang kesatuan bangsa dan 

politik. Sesuai dengan peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1406 Tahun 2016 

tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung maka Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kota Bandung memiliki tugas pokok menyelenggarakan fungsi 

penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah bidang 

kesatuan bangsa dan politik.  

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung memiliki beberapa 

permasalahan mengenai manajemen sumber daya manusia didalamnya. Setelah 

dilakukan survey, penulis mendapati bagaimana fenomena Leader Member 

Exchange dilapangan. Pada nyatanya memang terjadi adanya fenomena 

kategori in-group dan out-group. Diambil 5 dari total 58 pegawai dijadikan 

sampel untuk obervasi dalam mendapatkan data awal. Yang mana survey ini 

dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur, hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang objek yang dituju. Dari 

sampel yang diambil mereka mengatakan bahwa interaksi mereka dengan 

pemimpinnya tidak terlalu intens. Terlebih banyak pegawai yang menyatakan 
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bahwa kepala badan terlihat jarang berada didalam kantor karena seringnya 

memiliki kegiatan diluar kantor. Hal ini juga menjadikan salah satu faktor 

mengapa tingkat Leader Member Exchange kurang baik. Mengingat bahwa 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung adalah instansi pemerintah 

yang bergerak dibidang pelayanan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan seperti 

monitoring aksi unjukrasa mahasiswa, ormas/LSM dan komponen masyarakat 

lainnya, penyuluhan pendidikan politik kepada masyarakat, melakukan seminar 

/ talk show diskusi mengenai peningkatan wawasan kebangsaan yang sering 

dilakukan dengan terjun langsung kepada masyarakat.  

Leader Member Exchange ini sebenarnya juga disebutkan di pedoman 

PNS, karena objek penelitian adalah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik kota Bandung yang berarti termasuk PNS (Pegawai Negeri Sipil). 

Disebutkan pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 

7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat pada kamus kompetensi manajerial Nomor 

31 Poin 6 “Menciptakan suasana interaksi individu untuk bekerja sama dalam 

lingkungan internal organisasi” dan Nomor 33 “Kemampuan membangun 

kontak atau hubungan timbal balik yang menghasilkan suatu proses pengaruh 

mempengaruhi atau individu, antara kelompok atau antar individu dan 

kelompok”. Hal ini juga menjelaskan bahwa pentingnya hubungan timbal balik 

antara pemimpin dan bawahan itu sangat penting.  

Selain leader member exchange, motivasi kerja pegawai Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung juga terlihat kurang termotivasi. 
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Berdasarkan survey yang dilakukan dengan cara observasi non partisipan, 

dimana observasi ini dilakukan penulis hanya sebagai pengamat untuk 

menganalisis mengenai tema penelitian kepada objek penelitian. Hasil dari 

observasi tersebut ialah banyaknya pegawai yang kurangnya tanggung jawab 

dalam menyelesaikan pekerjaan, kurang semangat dalam bekerja, kemudian 

dilihat dari kurangnya kemampuan pemimpin dalam memberikan motivasi 

kepada bawahan yang mempengaruhi kinerja pegawai dalam melaksanakan 

pekerjaan. Hal tersebut dapat dilihat dari pegawai yang bersantai-santai dalam 

bekerja, banyak pegawai melakukan hal yang bukan pekerjaannya pada saat jam 

kerja. Diduga dapat mempengaruhi badan kesatuan bangsa dan politik kota 

bandung karena kurangnya motivasi dalam bekerja. 

Berhubung objek penelitian ini adalah instansi pemerintah yang 

berorientasi non bisnis berbeda dengan yang biasanya tema penelitian tersebut 

dibahas oleh bidang manajemen ialah perusahaan orientasi bisnis, dengan 

perbedaan orientasi tersebut penulis merasa tertarik untuk mengambil penelitian 

ini dengan objek penelitian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 

Bandung. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik 

mengangkat tema penelitian tersebut dengan judul “Pengaruh Leader Member 

Exchange dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada 

Pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung)” 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Masih kurangnya hubungan dan interaksi antara pemimpin dan bawahan. 

2. Kurangnya motivasi pegawai dalam bekerja. 

3. Kurangnya kemampuan pemimpin dalam memberikan motivasi kepada 

pegawai. 

4. Kurangnya tanggung jawab dan kedisiplinan pegawai dalam mengerjakan 

tugas. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah Leader Member Exchange berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung? 

2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung? 

3. Apakah Leader Member Exchange dan Motivasi kerja berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 

Bandung? 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Leader Member Exchange terhadap kinerja 

pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. 

3. Untuk megetahui pengaruh Leader Member Exchange dan Motivasi kerja 

secara simultan terhadap kinerja pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kota Bandung. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat menambah ilmu, wawasan, pengalaman mengenai 

Leader Member Exchange dan Motivasi kerja terhadap kinerja. 

b. Memberikan pembelajaran dalam pembuatan usulan penelitian. 

c. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan tema penelitian yang sama. 

2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsi pemikiran dan masukan 

kepada tempat penelitian mengenai Leader Member Exchange dan 

Motivasi kerja terhadap kinerja pegawai bagi Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kota Bandung. 

b. Dapat dijadikan dasar pertimbangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kota Bandung dalam peningkatan kinerja pegawai. 
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F. Kerangka Pemikiran 

Leader Member Exchange adalah hubungan antara pemimpin dan 

pegawai yang terjadi apabila memiliki tiga dimensi tersebut, yaitu Respect ialah 

hubungan antara bawahan dapat terjadi apabila saling menghormati terhadap 

kemampuan orang lain. Trust ialah adanya rasa percaya yang timbal balik antara 

atasan dengan bawahan. Obligation ialah pengaruh kewajiban akan 

berkembang menjadi suatu hubungan kerja antara atasan dan bawahan (Graen 

& Uhl-bien, 1995).  

Motivasi kerja di definisikan sebagai dorongan secara psikologis kepada 

seseorang yang menentukan arah perilaku seseorang dalam organisasi, tingkat 

usaha dan tingkat kegigihan seseorang dalam menghadapi suatu masalah atau 

rintangan dalam pekerjaan (George & Jones, 2005). 

Kinerja pegawai adalah hasil dari suatu pekerjaan seseorang berdasarkan 

persyaratan pekerjaann yang dapat diukur dengan beberapa dimensi seperti 

jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran dan 

kemampuan kerja sama (Bangun, 2012) 

1. Pengaruh Leader Member Exchange terhadap kinerja pegawai 

Kinerja merupakan segala hasil kerja yang diberikan oleh pegawai 

kepada organisasi. Kinerja menurut Rivai dan Sagala dalam Priansa (2017) 

adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja 

yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan peranannya dalam perusahaan. 

Kinerja juga dipengaruhi oleh hubungan pemimpin dan atasan. Teori ini 
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disebut pertukaran pemimpin dan anggota atau biasa disebut Leader 

Member Exchange. Menurut Dansereau, Graen dan Cashman dalam 

Hutama & Goenawan (2017) Leader Member Exchange merupakan proses 

komunikasi dua arah antara pemimpin dalam membina hubungan dengan 

setiap rekan kerjanya.  

Dalam Leader Member Exchange terbagi dengan dua kategori yaitu 

in-group dan out-group. Yang mana individu yang berada dalam in-group 

biasanya memiliki hubungan yang baik antara pemimpin dan pegawai, 

hubungan ini juga didasarkan oleh perasaan satu nasib atau adanya 

kesamaan, memiliki rasa percaya terhadap satu sama lain. Kemudian 

kategori out-group ini biasanya memiliki hubungan yang kurang baik antara 

pemimpin dan pegawai, hubungan ini lebih kearah profesional yang hanya 

sebatas koridor pekerjaan saja. Hubungan ini biasanya terjadi karena 

keadaan dimana pemimpin memiliki lebih sedikit waktu untuk 

mendekatkan diri kepada pegawai. 

“Hubungan Leader Member Exchange ini dapat berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai. Kualitas LMX telah dikaitkan dengan berbagai 

hasil karyawan, seperti komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan kinerja 

pekerjaan” (Kim, Liu, & Diefendorff, 2014). Morrow dalam Herlambang 

(2017) mengatakan bahwa Leader Member Exchange adalah peningkatan 

kualitas hubungan antara supervisi dengan karyawan yang mampu 

meningkatkan kinerja keduanya. Ketika seorang pegawai berada dalam 

kategori in-group biasanya akan memiliki pekerjaan dan tanggung jawab 
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yang lebih, memberikan kontribusi lebih besar kepada perusahaan dalam 

bekerja sehingga kinerja yang dihasilkanpun tinggi. Sedangkan ketika 

seorang pegawai berada dalam kategori out-group biasanya akan memiliki 

hubungan dan interaksi yang kurang dengan pemimpin, melakukan 

pekerjaan hanya sebatas kewajiban bekerja tidak memiliki keinginan dalam 

memberikan kontribusi yang lebih. Sehingga kinerja yang dihasilkan juga 

kurang daripada seseorang yang berada dalam kategori in-group. 

2. Pengaruh Motivasi kerja terhadap kinerja pegawai 

Menurut Robbins dalam Wibowo & Sutanto (2013) motivasi adalah 

kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan 

organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi 

suatu kebutuhan individual. Pengertian lain mengenai motivasi ialah 

dinyatakan oleh Abraham Sperling dalam Mangkunegara (2004) motivasi 

merupakan suatu kecenderungan untuk beraktivitas, dimulai dari dorongan 

dalam diri (drive) dan diakhiri dengan penyesuaian diri. “Motivasi 

merupakan faktor untuk mendorong seseorang untuk melakukan suatu 

aktivitas tertentu, motivasi juga bisa diartikan sebagai faktor pendorong 

perilaku seseorang” (Santoso & Sutanto, 2013). 

Melalui motivasi kerja pegawai dapat melakukan pekerjaannya 

dengan baik, melakukan dorongan kepada pegawai dapat digunakan untuk 

menumbuhkan semangat kerja sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. 
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Hal ini jelas dikatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja, 

jika motivasi kerja tinggi maka kinerja pegawai akan tinggi. 

3. Pengaruh  Leader Member Exchange dan Motivasi kerja terhadap 

kinerja pegawai 

Dalam sebuah organisasi keberhasilan sangatlah dipengaruhi oleh 

kinerja individu pegawai. Karena itu setiap organisasi selalu berusaha 

meningkatkan kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. 

Organisasi yang baik adalah organisasi yang dapat memperhatikan sumber 

daya manusia yang ada di dalamnya. Dalam mengelola sumber daya 

manusia yang baik ini dapat dilakukan berawal dari bagaimana 

kepemimpinan seorang atasan.  

Kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan 

untuk mengarahkan (directing) dan memengaruhi (influencing) para 

bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas (task-related 

activities) agar para bawahannya tersebut mau mengerahkan seluruh 

kemampuannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota suatu tim 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan (Solihin, 2009).  

Dalam melakukan kepemimpinan, seharusnya diperhatikan 

bagaimana hubungan antara pemimpin dan bawahan dengan interaksi antara 

satu sama lain. Teori yang membahas hal ini disebut dengan Leader 

Member Exchange, teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin tidak 

bisa memberikan perlakukan yang sama terhadap semua bawahannya. 

Didasarkan pada hubungan timbal – balik antara karyawan dan pemimpi.  

Menurut Graen dan Uhl-Bean dalam Hutama & Goenawan (2017) 

Leader Member Exchange tidak hanya sebatas hubungan rekan kerja saja, 

teori ini juga menunjang baik pemimpin maupun karyawan untuk saling 
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memberi feedback satu sama lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Robbins 

dalam Oktavianda (2018) pemimpin secara implisit mengkategorikan 

pengikut atau bawahan tersebut sebagai “in-group ” atau “out-group” dan 

bahwa hubungan semacam itu relatif stabil untuk waktu yang lama. 

Seseorang yang berada dalam kategori “in-group” akan memberikan kinerja 

yang baik dibandingkan dengan yang berada dalam kategori “out-group”.  

Selain melihat hubungan dan interaksi pemimpin dengan Leader 

Member Exchange, faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai dalam 

sebuah organisasi adalah motivasi kerja dari pegawai itu sendiri. “Motivasi 

berasal dari kata latin “Movere” yang berarti dorongan atau daya penggerak” 

(Yusuf B. , 2015). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa motivasi adalah 

sesuatu hal yang dapat menjadikan dorongan seseorang dalam melakukan 

sesuatu untuk mendapatkan suatu tujuan. Sangat eratnya motivasi kerja 

dalam mempengaruhi kinerja pegawai harus menjadikan perhatian yang 

lebih oleh manajemen. Dengan kinerja pegawai yang baik dapat menjadi 

salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri.  

Motivasi yang tinggi dapat memberikan dorongan pegawai untuk 

melaksanakan tugas dengan baik. “Terdapat hubungan yang kuat antara 

motivasi dengan kinerja, semakin tinggi motivasi kerja maka akan semakin 

baik kinerja yang dihasilkan” (Mudayana, 2010). Berdasarkan kerangka 

pemikiran diatas, dikatakan bahwa Leader Member Exchange dan motivasi 

kerja dapat mempengaruhi kinerja pegawai. 
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Sumber : Data diolah penulis (2019) 

 

 

Tabel 1 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Analisis 

Perbandingan 

1 (Oktavian

da, Allen 

Ayu & 

Muhamma

d Iqbal, 

2018) 

Pengaruh Leader 

Member Exchange 

(LMX) dan 

Motivasi kerja 

terhadap loyalitas 

karyawan pada 

Karyawan PT. 

Telekomunikasi 

Indonesia Tbk 

Witel Jatim Malang 

Selatan 

Leader Member 

Exchange berpengaruh 

positif terhadap 

Loyalitas Karyawan PT 

Telekomunikasi 

Indonesia Tbk Witel 

Jatim Selatan Malang,  

motivasi kerja 

berpengaruh positif 

terhadap loyalitas 

karyawan. 

Adanya variabel 

Leader Member 

Exchange dan 

Motivasi kerja, 

tidak adanya 

variabel Loyalitas 

karyawan 

2 (Hutama, 

Patrick & 

Rocky 

Goenawan

, 2017) 

Pengaruh Leader 

Member Exchange 

terhadap kinerja 

karyawan di Hotel 

X Surabaya 

Leader 

Member Exchange 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan Hotel 

X Surabaya 

Adanya variabel 

Leader Member 

Exchange dan 

Kinerja 

Leader Member 

Exchange (X1) 

1. Respect 

2. Trust 

3. Obligation 

(Graen, & Uhl-bien, 

1995) 

Motivasi Kerja (X2) 

1. Direction of behavior 

2. Level of effort 

3. Level of presistence 

(George & Jones, 2005) 

 

Kinerja Pegawai (Y) 

1. Jumlah pekerjaan 

2. Kualitas pekerjaan 

3. Ketepatan waktu 

4. Kehadiran 

5. Kemampuan 

kerjasama 

(Bangun, 2012) 

Hipotesis 3 

Hipotesis 2 

Hipotesis 1 

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 
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3 (Santoso, 

Hendro & 

Eddy M 

Sutanto, 

2013) 

Pengaruh Leader 

Member Exchange 

dan Kepuasan 

terhadap bonus 

pada motivasi kerja 

Karyawan PT. 

Garuda Nusa 

Leader Member 

Exchange (X1) dan 

kepuasan terhadap bonus 

(X2) telah terbukti 

sebagai faktor yang 

berpengaruh terhadap 

motivasi kerja terhadap 

perusahaan  

Adanya variabel 

Leader Member 

Exchange dan 

Motivasi kerja, 

tidak adanya 

variael kepuasan 

terhadap bonus 

4 (Rumpak, 

Aristatark

us 

Didimus, 

2014)  

Pengaruh Motivasi 

Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Pada Bank 

Indonesia Institute 

Ada pengaruh yang 

signifikan antara 

Pengaruh Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja 

Karyawan Bank 

Indonesia Institute 

Ada variabel 

Motivasi kerja 

dan kinerja 

karyawan 

5 (Wibowo, 

Jeffry & 

Eddy M 

Sutanto, 

2013) 

Pengaruh Leader 

Member Exchange, 

Motivasi kerja dan 

kepuasan kerja 

terhadap loyalitas 

karyawan 

departemen 

penjualan CV. 

Pratama jaya di 

Madiun 

LMX, motivasi kerja 

dan variabel kepuasan 

kerja secara bersama-

sama memiliki pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap loyalitas 

karyawan CV. Pratama 

Jaya. 

 

Adanya variabel 

Leader Member 

Exchange dan 

motivasi kerja, 

tidak adanya 

variabel kepuasan 

kerja dan 

loyalitas 

karyawan 

6 (Herlamba

ng, Aldhi 

Lario, 

2017) 

Pengaruh Leader 

Member Exchange 

Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Melalui Komitmen 

Organisasi Pada 

PT. Ponsel Jobs 

Indonesia First 

Media Surabaya 

Leader member 

exchange berpengaruh 

signifikan 

positif terhadap kinerja 

karyawan,  

Leader member 

exchange berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

melalui komitmen 

organisasi. 

Adanya variabel 

Leader Member 

Exchange dan 

kinerja karyawan, 

tidak adanya 

variabel mediasi, 

komitmen 

organisasi 

7 (Kartika, 

Dian & 

Suharnom

o, 2016) 

Pengaruh 

Pertukaran 

Pemimpin-Anggota 

(LMX) Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Dengan Kepuasan 

LMX tidak berpengaruh 

secara langsung terhadap 

kinerja 

karyawan, LMX akan 

berpengaruh terhadap 

kinerja jika di mediasi 

Adanya variabel 

Leader Member 

Exchange dan 

Kinerja 

karyawan, tidak 

adanya variabel 
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Kerja Dan 

Keterlibatan 

Karyawan Sebagai 

Variabel Mediasi 

(Studi Pada Hotel 

Bahari Inn Tegal) 

oleh kepuasan kerja dan 

keterlibatan karyawan. 

Hal ini dikarenakan 

besarnya nilai T hitung 

kurang dari T tabel 

(1,96), yaitu 0,635907 

lebih kecil 1,96. Dengan 

demikian hipotesis 

ditolak. 

mediasi, 

kepuasan kerja 

dan keterlibatan 

karyawan 

8 (Mudayan

a, Ahmad 

Ahid, 

2010) 

Pengaruh Motivasi 

Dan Beban Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan di 

Rumah Sakit Nur 

Hidayah Bantul 

Ada pengaruh motivasi 

kerja terhadap kinerja 

karyawan di RS Nur 

Hidayah 

Bantul. Ada pengaruh 

faktor motivasi intrinsik 

dan motivasi ekstrinsik 

terhadap kinerja 

karyawan di RS Nur 

Hidayah Bantul. 

Adanya variabel 

Motivasi dan 

kinerja karyawan, 

tidak adanya 

variabel beban 

kerja 

Sumber : Data diolah penulis (2019) 

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa terdapatnya pengaruh positif 

antara Leader Member Exchange dan Motivasi kerja terhadap kinerja pegawai, 

dalam hal ini memang ada hasil yang dimana menunjukkan Leader Member 

Exchange berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, ada juga yang 

menunjukkan bahwa Leader Member Exchange berpengaruh positif dan 

signifikan. Untuk variabel Motivasi kerja juga terdapat hasil yang berpengaruh 

positif tetapi tidak signifikan, ada juga yang menunjukkan bahwa Motivasi kerja 

berpengaruh positif dan signifikan.  

Selain itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah penelitian ini tidak menggunakan variabel mediasi yang 

mana pada beberapa penelitian sebelumnya digunakan variabel mediasi. 



 

18 
 

Kemudian objek penelitian yang dilakukan adalah badan instansi pemerintahan 

yang sejauh penulis tinjau belum ada penelitian terkait Leader Member 

Exchange dan Motivasi kerja yang sampel dan objek penelitiannya terhadap 

pegawai instansi pemerintahan. 

G. Hipotesis 

Hipotesis adalah teori yang digunakan dalam penelitian kuantitatif akan 

mengidentifikasikan hubungan antarvariabel (Prasetya, 2010). Berdasarkan 

kerangka penelitian diatas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut : 

Hipotesis 1   :     Leader Member Exchange berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung 

Hipotesis 2 :   Motivasi Kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Badan  

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung 

Hipotesis 3   :   Leader Member Exchange dan Motivasi Kerja berpengaruh  

  secara simultan terhadap kinerja pegawai Badan Kesatuan  

  Bangsa dan Politik Kota Bandung 
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Gambar 2 Flowchart Penelitian 

FlowcharPenelitian 

Pengaruh Leader Member Exchange dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai  

(Studi Pada Pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung) 

Identifikasi Masalah 

Masih kurangnya hubungan dan interaksi antara pemimpin dan bawahan, motivasi dalam 

bekerja, kemampuan pemimpin dalam memberikan motivasi kepada pegawai, tanggung jawab 

dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas. 

 

 

Rumusan Masalah 

1. Apakah Leader Member Exchange berpengaruh terhadap kinerja pegawai? 

2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai? 

3. Apakah Leader Member Exchange dan Motivasi kerja berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja pegawai? 

Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh Leader Member Exchange terhadap kinerja pegawai 

2. Mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai 

3. Megetahui pengaruh Leader Member Exchange dan Motivasi kerja secara simultan 

terhadap kinerja pegawai 

Pengumpulan Data 

Studi Lapangan Studi Kepustakaan 

Data yang diperlukan dalam penelitian : 

1. Wawancara tidak terstruktur 

2. Penyebaran kuesioner 

3. Sejarah singkat instansi 

4. Visi dan misi  instansi 

Teori yang diperlukan dalam penelitian : 

1. Leader Member Exchange oleh Graen & Uhl-

bien, 1995 

2. Motivasi Kerja oleh George & Jones, 2005 

3. Kinerja Pegawai oleh Bangun, 2012 

Analisis Data 

Hasil Analisis 
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Uji  

Validitas 

Uji  

Reliabilitas 

Analisis regresi 

Berganda 

Uji  

Hipotesis 
Uji  

Koefisien 

Determinasi 

Semua Item 

Pernyataan 

dikatakan 

valid 

Leader Member 

Exchange, Motivasi 

kerja dan Kinerja 

Pegawai Memilki 

konsistensi 

reliabilitas yang 

dapat diterima 

sebagai alat ukur 

instrumen penelitian 

Model 

analisis 

regresi 

berganda 

dengan rumus 

Y = 

a+b1X1+b2X2 

Uji T 

Secara parsial 

X1 dan X2 

berpengaruh 

terhadap Y 

Uji F 

Secara 

simultan X1 

dan X2 

berpengaruh 

terhadap Y 

Jika nilai R2 

semakin dekat 

dengan satu, maka 

pengaruh variabel 

independen 

terhadap 

dependen semakin 

kuat 

Secara simultan  Leader Member Exchange dan motivasi kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Badan Kesatuan dan Politik 

Kota Bandung 

Kesimpulan                                        


