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Abstrak

PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACHES (PCB), LEADER-MEMBER
EXCHANGE (LMX), DAN PENGARUHNYA TERHADAP EMPLOYEE

VOICE BEHAVIOR

Oleh

Dian Lestari

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) merupakan Badan Usaha Milik
Negara yang menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang terkait lainnya yang
berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.
Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan tahunan PT PLN (Persero) 2016, PT
PLN (Persero) Distribusi Lampung mendapatkan predikat kualitas pelayanan
terburuk dibandingkan dengan PLN wilayah lainnya selama tahun 2015 dan 2016.
Hasil tersebut menunjukkan adanya masalah pada kinerja pelayanan dan
mengindikasikan rendahnya voice behavior karyawan PT PLN (Persero)
Distribusi Lampung.

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh psychological contract breaches
(PCB) dan leader-member exchange (LMX) terhadap voice behavior karyawan.
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang
disebar kepada seluruh karyawan di kantor PT PLN (Persero) Distribusi Lampung
sebanyak 136 orang. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian
kausalitas dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian mendukung hipotesis yang diajukan yaitu PCB berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap voice behavior dan LMX berpengaruh positif dan
signifikan terhadap voice behavior. Saran bagi PT PLN (Persero) Distribusi
Lampung sebaiknya segera memberikan imbalan yang dijanjikan kepada
karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang sudah dilakukan, meningkatkan
kontribusi karyawan melalui kegiatan memotivasi karyawan agar merasa senang
bekerja keras untuk atasan, dan meningkatkan prohibitive voice karyawan agar
berani mengungkapkan masalah yang muncul di perusahaan.

Kata kunci: PCB, LMX, voice behavior.



Abstract

PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACHES (PCB), LEADER-
MEMBER EXCHANGE (LMX), AND EFFECT ON EMPLOYEE VOICE

BEHAVIOR

By

Dian Lestari

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) is a State Owned Company that runs
electricity business and other related field oriented to customer satisfaction,
company members and shareholders. Based on data obtained from the annual
report of PT PLN (Persero) 2016, PT PLN (Persero) Lampung Distribution get the
worst service quality predicate compared to other regional PLN during 2015 and
2016. These results indicate a problem on service performance and indicate low
voice behavior employees of PT PLN (Persero) Lampung Distribution.

The purpose of this research is to know the influence of psychological contract
breaches (PCB) and leader-member exchange (LMX) to employee voice behavior.
Data collection methods in this study using questionnaires distributed to all
employees in the office of PT PLN (Persero) Lampung Distribution of 136 people.
The research design used is causality research by using multiple linear regression
analysis.

The result of the research supports the proposed hypothesis that PCB has negative
and significant effect on voice behavior and LMX has positive and significant
effect on voice behavior. Suggestions for PT PLN (Persero) Lampung Distribution
should immediately provide promised benefits to employees as a reward for the
contribution that has been done, increase the contribution of employees through
activities motivate employees to feel happy to work hard for superiors, and
increase prohibitive voice employees to dare express problems appear in the
company.

Keywords: PCB, LMX, voice behavior.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi bisnis mengandalkan komunikasi efektif untuk memastikan kesuksesan

bisnis di lingkungan yang kompleks. Manajer dan karyawan saling berbagi

informasi dan bertukar sumber daya melalui komunikasi. Manajer sangat

membutuhkan informasi yang berasal dari karyawan, misalnya laporan mengenai

kemajuan target kerja atau laporan mengenai masalah yang bisa menghambat

tercapainya tujuan organisasi.  Hal tersebut membantu manajer dalam memahami

permasalahan yang dialami karyawan dan gambaran keadaan organisasi secara

umum.

Memahami pandangan karyawan tentang komunikasi mereka dengan atasan di

organisasi sangat penting, karena organisasi memerlukan masukan dari karyawan

untuk perbaikan terus menerus dan menciptakan keunggulan kompetitif.

Keunggulan kompetitif bisa berasal dari ide yang disampaikan karyawan kepada

atasan untuk memperbaiki proses, produk, dan layanan yang belum maksimal

(Botero dan Van Dyne, 2009). Pada kenyataannya gagasan atau ide karyawan

adalah sumber daya langka yang tidak dapat ditiru oleh organisasi lain. Namun,

dibanyak organisasi para atasan mungkin terlihat tidak terbuka atau tertarik untuk

mendapat masukan dari karyawan, sehingga karyawan akan mengurangi saran

jika merasa bahwa masukan mereka tidak ditindaklanjuti dan dianggap serius.
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Sepanjang waktu dalam melakukan aktivitas kerja, karyawan melihat

permasalahan dan peluang ketika berinteraksi dengan pelanggan dan karyawan

lainnya.  Karyawan menemukan pelayanan yang tidak efisien, aktivitas kerja yang

tidak tepat atau peluang untuk melakukan perubahan di lingkungan kerja dan

mereka bisa memberi tahu seseorang dalam organisasi yang mungkin bisa

mengambil tindakan, tetapi sebagian besar dari karyawan tidak selalu terlibat

dalam voice behavior dan memilih untuk tetap diam (Morrison, 2014).

Voice behavior merupakan komunikasi informal dan kebebasan karyawan dalam

mengungkapkan gagasan, saran, perhatian, dan informasi mengenai permasalahan

atau pendapat tentang isu yang berkaitan dengan pekerjaan kepada orang-orang di

dalam organisasi yang dapat mengambil tindakan, dengan maksud untuk

melakukan perbaikan atau perubahan (Morrison, 2014).  Ketika karyawan

bercakap-cakap dengan rekan sejawat atau atasan di tempat dan suasana di luar

kewajiban kerjanya, misalnya mengobrol di kantin perusahaan saat makan siang

dapat dikatakan telah melakukan komunikasi informal. Komunikasi informal di

sebuah organisasi bertujuan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk

memenuhi kebutuhan interaksi sosial dan meningkatkan kinerja organisasi dengan

cara lain yang lebih cepat dan efisien.

Organisasi yang efektif sering mempromosikan voice behavior karena dipandang

sebagai faktor yang meningkatkan proses kerja yang lebih baik, inovasi, koreksi

kesalahan, pengurangan perilaku tidak bermoral, dan pencegahan krisis dalam

organisasi (Liang, et al., 2012). Meskipun memiliki banyak manfaat bagi

organisasi, voice behavior juga memiliki risiko yang potensial dan menantang
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karena dapat mengganggu status quo organisasi dan mempermalukan atasan

(Hsiung, 2012). Karyawan yang melakukan voice dengan maksud untuk

menguntungkan organisasi dapat dengan mudah disalahartikan sebagai campur

tangan yang tidak diinginkan dan upaya untuk melemahkan kredibilitas pemangku

kepentingan seperti rekan sejawat dan supervisor.  Karena potensi keuntungan dan

risiko pribadi yang terkait dengan voice, karyawan sering memilih untuk terlibat

dalam voice hanya setelah memikirkan dan memperhitungkan biaya yang harus

dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh ketika melakukan voice (Liang, et al.,

2012).

Bertentangan dengan kebutuhan organisasi akan voice behavior, beberapa hasil

penelitian menunjukkan bahwa karyawan cenderung diam dan menahan voice

mereka.  Milliken, et al. (2003) menemukan bahwa 85 persen dari 40 karyawan

profesional muda pernah mengalami masalah dan hanya 51 persen dari mereka

yang diindikasi nyaman untuk membicarakannya.  Senada dengan hasil penelitian

sebelumnya, survei yang dilakukan oleh Detert, et al. (2010) dalam Morrison

(2014) pada 439 karyawan menyimpulkan sebanyak 42 persen menahan informasi

saat mereka tidak mendapatkan apa-apa atau kehilangan sesuatu ketika melakukan

voice.

Menurut Morrison (2014) perilaku diam dapat mengakibatkan kegagalan

organisasi skala besar seperti jatuhnya pesawat luar angkasa Colombia dan

ledakan enron tahun 2003.  Bagi organisasi bisnis, rendahnya voice behavior

berdampak pada kinerja organisasi yang buruk dan tingginya turnover karyawan.
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Variabel yang mempengaruhi voice behavior salah satunya adalah psychological

contract breaches (PCB). Robinson dan Morrison (2000) menjelaskan bahwa

PCB menangkap persepsi karyawan tentang sejauh mana organisasi gagal

memenuhi satu atau lebih kewajibannya.  Pengingkaran dan ketidaksesuaian

menjadi akar utama penyebab terjadinya PCB. Pengingkaran terjadi ketika pihak

perusahaan menyadari adanya tanggung jawab yang dimaksud, namun gagal

memenuhinya. Berbeda dengan itu, ketidaksesuaian terjadi ketika karyawan

memiliki perbedaan pandangan dengan pihak perusahaan mengenai tanggung

jawab yang ada dalam hubungan kerja.

Tanggapan karyawan terhadap pekerjaan yang tidak memuaskan dapat berkisar

dari yang sangat konstruktif sampai yang sangat merusak (Rusbult, et al., 1998).

Akibatnya, reaksi karyawan terhadap PCB tidak hanya akan mengurangi perilaku

kerja yang positif tetapi juga akan meningkatkan perilaku kerja yang negatif.

Menurut Chao, et al. (2011) dalam Ng et al. (2013) karyawan yang mengalami

PCB mungkin tidak hanya terlibat dalam voice yang kurang konstruktif tetapi juga

terlibat dalam perilaku kerja yang lebih kontraproduktif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ng et al. (2013) menemukan bahwa PCB

memiliki efek positif pada voice behavior, sementara hasil penelitian Guo (2017)

menemukan bahwa PCB memiliki efek negatif terhadap voice behavior karyawan.

Pada kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan konteks budaya dan geografis,

yang satu dilakukan di Eropa dan yang lain di Asia.  Perbedaan hasil dari kedua

penelitian tersebut membuat Peneliti tertarik untuk meneliti efek PCB terhadap

voice behavior.
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Secara umum voice behavior mengacu pada cara karyawan dalam membantu

organisasi untuk berinovasi dan beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang

dinamis melalui ekspresi opini, perhatian, atau gagasan konstruktif mengenai isu-

isu yang terkait dengan pekerjaan (Van Dyne, et al., 2003). Ketika karyawan

hendak mengekspresikan pendapatnya, meraka harus mengkomunikasikan atau

bertatap muka dengan atasannya, sehingga interaksi antara pemimpin dan

pengikut berperan penting dalam membentuk voice behavior karyawan.

Menurut Dansereau, et al. (1975) dalam Wang, et al. (2016) teori yang berfokus

pada kualitas hubungan diadik antara atasan dan bawahan dikenal dengan istilah

leader-member exchange (LMX). Kualitas LMX berkisar dari yang tinggi sampai

yang rendah, artinya pemimpin memiliki kualitas hubungan yang berbeda dengan

setiap bawahannya. Pemimpin dalam hubungan LMX berkualitas tinggi sangat

bergantung pada bawahan untuk bertindak sebagai pengganti dan mendorong

mereka untuk melakukan aktivitas yang lebih bertanggung jawab (Kang dan

Stewart, 2007). Bawahan dalam hubungan semacam itu sering berinteraksi

dengan pemimpin mereka dan bersedia mengambil tugas tambahan atau

mengeluarkan usaha lebih untuk mencapai tujuan kelompok kerja melebihi

ekspektasi kontrak.

Kualitas LMX yang tinggi menunjukkan bahwa pengikut memiliki hubungan

yang lebih baik dengan pemimpin mereka, sehingga pengikut cenderung

mengalami dukungan sosial yang lebih baik, saluran komunikasi yang lebih jelas,

kepercayaan, dan kinerja yang termotivasi (Chan dan Yeung, 2015). Sebaliknya,

LMX yang berkualitas rendah akan membuat karyawan merasakan
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ketidaknyamanan sosial ketika berbicara dengan atasan.  Ketidaknyamanan

tersebut dipandang oleh karyawan karena atasan biasanya mengendalikan

penghargaan, sumber daya, dan tugas (Morrison, 2014).

Konsumen memiliki peran penting bagi organisasi bisnis karena sifatnya

memengaruhi kinerja dan ketergantungan organisasi. PT Perusahaan Listrik

Negara (PLN Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menjalankan

bisnis kelistrikan dan bidang terkait lainnya yang berorientasi pada kepuasan

pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. PT PLN (Persero) secara

rutin melaksanakan survei kepuasan pelanggan (SKP) untuk memperoleh umpan

balik dalam rangka perbaikan kualitas layanan kepada pelanggan dan pada

akhirnya meningkatkan kinerja organisasi.

Tabel 1. Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) PT PLN (Persero)

Kategori
PLN Wilayah / Distribusi /Anak Perusahaan

Keterangan
Tahun 2015 Tahun 2016

65%< IKP
<80%

PLN Tarakan, Kalimantan
Timur dan Utara, Papua,
NTB, dan Distribusi
Lampung

Distribusi Lampung

Prioritas untuk
memperbaiki
kinerja
pelayanan

80%<IKP <
88,42%

NAD, Sumatera Utara,
Sumatera Barat, Riau,
Sumatera selatan Jambi dan
Bengkulu, Bangka Belitung,
Kalimantan Barat, Sulawesi
Utara dan Tenggara,
Sulawesi Selatan dan Barat,
Maluku, NTT, Jawa Timur,
Jakarta Raya dan Banten

Jawa Timur, Banten, Jawa
Tengah, Kalmatan Timur
dan Utara, Maluku, Papua,
NTB, Sulawesi Utara dan
Tenggara, Bangka Belitung,
Raiu, Sumatera Selatan
Jambi dan
Bengkulu,Sumatera Barat,
Sumatera Utara, PLN
Batam

Perlu
memperbaiki
kinerja
pelayanan

IKP > rata-rata
nasional

Kalimantan Selatan dan
Tengah, Bali, Jawa Tengah,
Jawa Barat, dan PLN Batam

Bali, Jakarta Raya, Jawa
Barat, Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan dan
Tengah, NTT, Sulawesi
Selatan dan Barat, NAD,
dan PLN Tarakan

Sumber: Laporan Tahunan PT PLN (Persero), 2016
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Tabel 1 menggambarkan kepuasan pelanggan PT PLN (Persero) berdasarkan hasil

survei pada setiap wilayah. PT PLN (Persero) Distribusi Lampung diketahui

mendapatkan IKP terendah selama tahun 2015 dan 2016 dibandingkan dengan

PLN Wilayah lainnya. Kualitas pelayanan yang buruk akhirnya menurunkan

tingkat kepuasan pelanggan.  Menurut Morrison (2014) bagi organisasi bisnis

rendahnya voice behavior berdampak pada kinerja organisasi yang buruk dan

tingginya turn over karyawan.

Inovasi menjadi hal penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan dengan efektif

dan efisien.  Organisasi dapat melakukan inovasi pada berbagai aspek usaha

termasuk inovasi pada input, proses, dan output. Berikut Tabel 2 menunjukan

inovasi yang dilakukan PT PLN (Persero) Distribusi Lampung tahun 2013-2017.

Tabel 2. Trend Inovasi PT PLN (Persero) Distribusi Lampung

Tahun Total Inovasi Lulus Nasional
2013 2 0
2014 1 1
2015 2 0
2016 3 2
2017 6 2

Sumber: PT PLN (Persero) Distribusi Lampung tahun 2017

Tabel 2 menunjukkan inovasi yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi

Lampung. Inovasi yang paling banyak dilakukan pada tahun 2017 dan paling

sedikit pada tahun 2014.  Secara garis besar inovasi yang dilakukan oleh PT PLN

(Persero) mengalami fluktuatif sepanjang tahun 2013 sampai tahun 2017. Inovasi

biasanya berasal dari ide atau buah pikiran karyawan yang diungkapkan dan

dikembangkan sehingga menjadi nilai tambah bagi organisasi. Menurut Liang, et
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al. (2012) inovasi menjadi salah satu indikator rendah atau tingginya voice

behavior karyawan sehingga mempengaruhi efektifitas organisasi.

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) menjadi isu sentral yang strategis bagi

PT PLN (Persero).  Organisasi harus memberikan keuntungan yang menarik bagi

karyawan melalui kejelasan tanggung jawab dalam hubungan kerja antara

karyawan dan organisasi, sehingga organisasi mendapatkan manfaat maksimal

dari potensi karyawan yang beragam.

Tabel 3. Kebijakan Pengelolaan SDM PT PLN (Persero)

Kebijakan Keterangan

Kompensasi Pay for person, pay for position, dan pay for performance

Jaminan sosial
Jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun,
pemeliharaan kesehatan, dan bantuan ganti rugi

Program pembelajaran

 Program pembelajaran calon karyawan baru
 Program pembelajaran profesi dan sertifikasi
 Program pembelajaran kepemimpinan
 Program pembelajaran inisiatif stratejik korporat, program

ini hanya ditujukan untuk unit atau tertentu.
 Program pembelajaran penunjang, yaitu pendidikan formal,

workshop/lokakarya/seminar, dan pengelolaan pengetahuan
 Program pembelajaran masa purna bakti

Pengembangan karir

Pengembangan eksekutif dilakukan melalui peningkatan
kompetensi SDM sesuai persyaratan yang ditentukan untuk
setiap level, dan pengelolaan calon pemimpin masa depan
dilakukan melalui penyempurnaan sistem talent management

Keselamatan dan
kesehatan kerja (K3)

Penerapan aspek K3 di seluruh kegiatan operasional PT PLN
(Persero) yang meliputi operasional pembangkitan, transmisi,
distribusi dan gardu.

Sumber: Laporan Tahunan PT PLN (Persero), 2016

Tabel 3 menunjukkan kebijakan pengelolaan SDM yang diterapkan oleh PT PLN

(Persero).  Kebijakan tersebut secara tidak langsung menggambarkan kewajiban

organisasi terhadap karyawan, yang meliputi pemberian kompensasi, jaminan

sosial, program pembelajaran, pengembangan karir, dan kesehatan dan
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keselamatan kerja.  Setiap kewajiban yang dijanjikan organisasi bisa

dipersepsikan oleh karyawan secara subjektif sehingga menimbulkan PCB.

Karyawan memiliki peran penting untuk menunjang kegiatan operasional sebuah

perusahaan.  PT PLN (Persero) Distribusi Lampung sebagai perusahaan

pendistribusian listrik kepada konsumen memerlukan karyawan guna mencapai

efektifitas yang diinginkan sekaligus memuaskan konsumen dalam hal

pendistribusian listrik.

Tabel 4. Jumlah Karyawan Kantor PT PLN (Persero) Distribusi Lampung
Tahun 2017

Periode Laki-Laki Perempuan Jumlah
Keterangan

Masuk Keluar

Januari 100 59 159 - -

Februari 85 53 138 - 21

Maret 83 52 135 - 3

April 84 52 136 1 -

Mei 86 55 141 5 -

Juni 86 57 143 2 -

Juli 86 57 143 - -

Agustus 89 57 146 3 -

September 85 58 143 3 -

Oktober 85 56 141 - 2

November 85 55 140 - 1

Desember 85 55 140 - -

Sumber: PT PLN (Persero) Distribusi Lampung tahun 2017

Tabel 4 menunjukkan jumlah karyawan di kantor PT PLN (Persero) Distribusi

Lampung pada tahun 2017, jumlah karyawan tertinggi yaitu pada bulan Januari

yang berjumlah 159 orang dan jumlah karyawan terendah yaitu bulan Maret yang

berjumlah 135 orang.  Jumlah karyawan yang relatif stabil ini dikarenakan tidak
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adanya turnover karyawan di kantor PT PLN (Persero) Distribusi Lampung.

Karyawan yang keluar disebabkan karena pensiun atau dipindahkan ke area lain.

Seorang karyawan perlu memiliki informasi yang relevan untuk membagikan

saran maupun gagasan yang bersifat konstruktif.  Informasi yang mereka dapatkan

bisa berasal dari pendidikan sebagai suatu proses perkembangan kecakapan

seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku.  Karyawan dengan tingkat pendidikan

tinggi akan memiliki kepercayaan diri lebih besar sehingga lebih berpeluang

untuk melakukan voice daripada karyawan dengan tingkat pendidikan lebih

rendah (Morrison, 2014).

SMA
13%

D1
1%

D3
27%S1

53%

S2
6%

Sumber: PT PLN (Persero) Distribusi Lampung tahun 2017

Gambar 1. Tingkat Pendidikan Karyawan Kantor PT PLN (Persero)
Distribusi Lampung Tahun 2017

Gambar 1 menunjukkan persentase karyawan di kantor PT PLN (Persero)

Distribusi Lampung tahun 2017 berdasarkan tingkat pendidikannya dengan

presentase terbanyak pada tingkat pendidikan S1 sebanyak 53 persen dan paling

sedikit yaitu D1 sebanyak satu persen. Komponen pendidikan karyawan yang

beragam akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan informasi yang dimiliki

karyawan, sehingga menyebabkan perbedaan karyawan dalam melakukan voice.
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Karyawan yang bekerja untuk jangka waktu yang lebih lama cenderung lebih

bersedia untuk melakukan voice karena memiliki informasi lebih berharga yang

dapat mereka kontribusikan ke perusahaan (Ng, et al., 2013).  Karyawan dengan

masa kerja lebih lama juga memiliki kecenderungan kualitas LMX yang tinggi

dibandingkan dengan karyawan dengan masa kerja lebih sebentar karena

hubungan antara atasan dan bawahan akan terbentuk sejak dua minggu pertama

mereka bekerja sama (Liden, et al., 1993).  Berikut ini merupakan Tabel 5 yang

menunjukkan jumah karyawan berdasarkan masa kerja di kantor PT PLN

(Persero) Distribusi Lampung tahun 2017.

Tabel 5. Masa Kerja Karyawan Kantor PT PLN (Persero) Distribusi
Lampung Tahun 2017

Masa Kerja (Tahun) Jumlah

< 1 9

1-10 64

11-20 23

21-30 27

> 30 20

Jumlah 143

Sumber: PT PLN (Persero) Distribusi Lampung tahun 2017

Tabel 5 menunjukkan jumlah karyawan di kantor PT PLN (Persero) Distribusi

Lampung tahun 2017 berdasarkan masa kerja dengan jumlah terbanyak pada masa

1-10 tahun sebanyak 64 orang dan paling sedikit yaitu pada masa < 1 tahun

sebanyak 9 orang. Karyawan yang telah bekerja lebih dari satu tahun biasanya

telah mengenal dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang organisasi dan

lingkungan tempatnya bekerja.
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Berdasarkan uraian tersebut Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul

“Psychological Contract Breaches (PCB), Leader-Member Exchange (LMX),

dan Pengaruhnya Terhadap Employee Voice Behavior”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan tahunan PT PLN (Persero) 2016, PT

PLN (Persero) Distribusi Lampung mendapatkan predikat kualitas pelayanan

terburuk dibandingkan dengan PLN wilayah lainnya selama tahun 2015 dan 2016.

Hasil tersebut menunjukkan adanya masalah pada kinerja pelayanan dan

mengindikasikan rendahnya voice behavior karyawan PT PLN (Persero)

Distribusi Lampung.

Faktor yang berpengaruh terhadap voice behavior karyawan salah satunya yaitu

PCB.  Karyawan yang mengalami PCB mungkin tidak hanya terlibat dalam voice

yang kurang konstruktif tetapi juga terlibat dalam perilaku kerja yang lebih

kontraproduktif.  Setiap karyawan PT PLN (Persero) Distribusi Lampung

memiliki kualitas LMX berbeda satu dengan lainnya.  Perusahaan harus

memperhatikan kulaitas LMX agar mendorong karyawan untuk menyalurkan

gagasan guna perbaikan dan efektifitas perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka secara

terperinci masalah yang akan diteliti antara lain:

1. Apakah PCB berpengaruh terhadap voice behavior?

2. Apakah LMX berpengaruh terhadap voice behavior?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh PCB terhadap voice behavior karyawan PT PLN

(Persero) Distribusi Lampung.

2. Untuk mengetahui pengaruh LMX terhadap voice behavior karyawan PT

PLN (Persero) Distribusi Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang

pengaruh PCB dan LMX terhadap voice behavior dan dapat menjadi salah

satu referensi bagi para akademisi dan bagi penelitian lebih lanjut yang

memiliki topik sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran bagi

perusahaan mengenai kualitas relasi antara bawahan dan atasan yang sedang

terjadi dan memberikan gambaran kepuasan harapan karyawan terhadap

perusahaan. Jika hipotesis dalam penelitian ini terbukti, perusahaan nantinya

dapat berupaya untuk meningkatkan kualitas LMX antara karyawan dan

atasan, dan memenuhi kontrak psikologis karyawan sehingga dapat

meningkatkan voice behavior karyawan di tempat kerja.



II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan Manajemen sebagai teori utama. Perilaku Organisasi

dan Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai teori penengah. Manajemen

sumber daya manusia sebagai model terkait dengan voice behavior, PCB, dan

LMX yang dijadikan teori aplikasi.

1. Psychological Contract Breaches (PCB)

a. Pengertian Psychological Contract Breaches

Rousseau (1995) dalam Ng, et al. (2013) mendefinisikan kontrak psikologis

sebagai kepercayaan individu terhadap perjanjian pertukaran antara perusahaan

dengan karyawan. Menurut Conway dan Briner (2005) kontrak psikologis bisa

terbentuk dari janji implisit maupun eksplisit.  Janji implisit merupakan janji yang

diperoleh dari interpretasi tentang pola pertukaran yang lalu atau pembelajaran

tentang apa yang dialami oleh orang lain, sedangkan janji eksplisit merupakan

janji yang diperoleh secara verbal maupun tertulis contohnya.

Psychological contract breaches (PCB) adalah persepsi negatif karyawan bahwa

organisasi melanggar janji dalam hubungan kerja (Robinson dan Morrison, 2000).

Ketika karyawan yang bersangkutan tidak menerima balas jasa yang sesuai

dengan yang dijanjikan oleh perusahaan maka telah terjadi PCB (Zottoli, 2003).
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Menurut Blau (1964) dalam Cropanzano dan Mitchell (2005) ketika satu pihak

dalam pertukaran sosial memperbaiki hubungan maka pihak tertentu akan

melakukan reaksi positif terhadap pihak tersebut. Norma timbal balik

menunjukkan bahwa karyawan akan membalas dengan perilaku pekerjaan yang

korang positif dan perilaku pekerjaan yang lebih negatif ketika mereka mengalami

PCB. Pada constructive voice, karyawan dapat menahan diri dari berbicara

bahkan jika mereka memiliki saran yang baik bagi organisasi karena mereka takut

dengan dengan mengubah prosedur atau keputusan akan menyinggung rekan kerja

dan supervisor yang berakibat pada konflik (Milleken, et al., 2001).  Akibatnya,

karyawan akan terus brdiam diri dan gagasan untuk inovasi akan tertahan

(VanDyne, et al., 20013).

b. Dimensi Psychological Contract Breaches

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Zottoli (2003), pelanggaran kontrak

psikologis mencakup beberapa aspek yang sifatnya dipersepsikan oleh karyawan

sebagai kewajiban organisasi yang harus dipenuhi dan diberikan kepada

karyawan. Beberapa aspek tersebut dikelompokkan menjadi aspek monetary dan

non-monetary.

1. Monetary Reward. Aspek ini mencakup pemberian gaji (salary), penerimaan

bonus, keseluruhan tunjangan, tunjangan kesehatan dan penerimaan pensiun.

2. Non-Monetary Reward. Aspek ini mencakup pelatihan, pengembangan karir,

kesempatan promosi, masukan mengenai pembuatan keputusan, tanggung

jawab dalam pekerjaan, tantangan dalam pekerjaan, feedback mengenai

kinerja, dukungan dari atasan, dukungan dari organisasi serta keamanan

dalam bekerja.
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Aspek nonmonetary reward lebih terlihat secara imsplisit daripada monetary

reward, dan lebih sulit diukur tingkat pelanggaran yang terjadi daripada dimensi

monetary reward.

Menurut Parzefall dan Shapiro (2011) identifikasi peristiwa yang memicu

pelanggaran kontrak terbagi dalam empat kategori:

1. Pelanggaran kewajiban khusus, meliputi gaji atau remunerasi, tunjangan,

kontrak kerja, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

2. Rantai pelanggaran, yaitu kejadian pelanggaran yang saling terkait dalam

jangka waktu yang panjang.

3. Pelanggaran sekunder, yaitu pelanggaran yang dipicu oleh peristiwa lain.

4. Pelanggaran sehari-hari, yaitu adanya perbedaan kecil antara apa yang

dijanjikan dan apa yang diterima namun tidak cukup menonjol untuk dilihat

sebagai pelanggaran kontrak psikologis.

Peristiwa yang  memicu PCB memiliki tingkat pengaruh dan reaksi yang berbeda.

Pelanggaran kewajiban khusus merupakan dimensi PCB yang paling terlihat jelas

sehingga mudah diidentifikasi dan paling cepat menimbulkan reaksi karyawan

daripada yang lain.

2. Leader-Member Exchange (LMX)

a. Pengertian Leader-Member Exchange

Teori kepemimpinan leader-member exchange (LMX) berfokus pada tingkat

dukungan emosional dan pertukaran sumber daya berharga antara pemimpin dan

anggota (Kang dan Stewart, 2007). Menurut Dansereau, et al. (1975) dalam Kang

dan Stewart (2007) para pemimpin mengembangkan hubungan secara berbeda
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dengan bawahannya dan menghasilkan kelompok dalam dan kelompok luar.

Kelompok dalam terdiri dari sejumlah pengikut terpercaya yang berasal dari

tanggung jawab peran yang diperluas dan dinegosiasikan dengan pemimpinnya

sedangkan kelompok luar mencakup pengikut yang tersisa dengan hubungan

antara pemimpin dan bawahan yang lebih formal.

Wang, et al. (2016) mengemukakan beberapa alasan bahwa kualitas hubungan

LMX  yang tinggi dapat meningkatkan voice behavior karyawan, antara lain:

1. Karyawan yang memiliki hubungan LMX berkualitas tinggi memiliki akses

dan komunikasi yang lebih banyak dengan atasan mereka, sehingga

memungkinkan lebih banyak kesempatan untuk berbicara.

2. Karyawan dalam hubungan LMX berkualitas tinggi memiliki kepercayaan

yang lebih besar terhadap atasan mereka dan mendapatkan keuntungan dari

respon dan dukungan kerja yang lebih kuat. Kualitas ini menyebabkan

bawahan merasa atasan akan memahami saran yang mereka berikan sehingga

kecil kemungkinan mereka akan menerima risiko.

3. Ketika karyawan percaya bahwa mereka diperlakukan dengan baik, mereka

merasa perlu untuk membalas perlakuan yang menguntungkan tersebut dan

berusaha membantu organisasi melalui voice behavior.

4. Karyawan dalam hubungan LMX berkualitas tinggi cenderung memahami

posisi dan perspektif atasan mereka, sehingga memiliki kemungkinan lebih

besar untuk memberikan banyak saran kepada organisasi.

Akses komunikasi yang lebih banyak dan peluang bertemu dengan atasan

membuat karyawan memahami posisi dan perspektif atasan mereka.  Proses voice
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behavior yang melibatkan karyawan dan atasan membuat interaksi di antara

keduanya menjadi faktor penting dalam membentuk voice behavior karyawan.

a. Dimensi Leader-Member Exchange

Graen dan Uhl-Bien (1995) mengemukakan bahwa LMX terdiri dari tiga dimensi:

1. Saling menghormati kemampuan masing-masing

2. Rasa mempercayai

3. Rasa tanggung jawab.

Dimensi ini sebagian besar difokuskan pada hubungan kerja formal, namun LMX

tidak hanya didasarkan pada elemen terkait pekerjaan melainkan juga dapat

mencakup hubungan yang terkait dengan sosial.  Misalnya, beberapa orang

mungkin menghargai kemampuan profesional dalam suatu hubungan, sementara

yang lain menghargai hubungan personal yang dapat mereka anggap sebagai

teman (Kang dan Stewart, 2007).

Masylin dan Uhl-Bien (2001) melihat Kualitas LMX pada empat bentuk dimensi,

yaitu:

1. Penghormatan profesional, persepsi mengenai sejauh mana setiap anggota

membangun reputasi pribadi baik di dalam maupun di luar organisasi.

2. Loyalitas, kualitas dukungan berupa sikap dan karakter pribadi yang

ditunjukkan pemimpin terhadap karyawan dan sebaliknya.

3. Afeksi, timbal balik karena adanya perasaan saling menyukai secara

interpesonal, bukan secara profesional.

4. Kontribusi, kegiatan yang berorientasi pada pekerjaan dan tugas tertentu yang

dilakukan setiap anggota kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
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Pada penelitian ini, Peneliti mengunakan teori LMX yang dikembangkan oleh

Masylin dan Uhl-Bien (2001) karena dimensi yang dikembangkan tidak hanya

fokus pada hubungan kerja secara profesional melainkan juga mencakup

hubungan kerja yang lebih sosial.

3. Voice Behavior

a. Pengertian Voice Behavior

Konsep tentang voice behavior pertama kali dikenalkan pada tahun 1980-an

sebagai pengembangan dari model exit, voice, loyal, neglect oleh Rusbult dan

kawan-kawan. Pada era itu, voice dianggap sebagai respon karyawan terhadap

ketidakpuasan kerja.  Rusbult, et al. (1988) mendefinisikan voice sebagai perilaku

karyawan yang secara aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi dengan

mendiskusikan masalah dengan atasan atau rekan kerja, mengambil tindakan

untuk memecahkan masalah, menyarankan solusi, mencari bantuan dari pihak luar

organisasi, atau melakukan internal-whistleblowing.

Pada akhir 1990-an, konsep tentang voice behavior tidak hanya dilihat sebagai

ungkapan ketidakpuasan, melainkan juga sebagai salah satu bagian penting dalam

perilaku extra role atau cara seorang karyawan melakukan pekerjaan yang

melebihi kewajibannya (Morisson, 2014).  Artinya, perilaku tersebut tidak

terdapat dalam deskripsi tugas dan merupakan inisiatif pribadi dari individu

tersebut.

Sejarah perkembangan voice memiliki istilah serupa dan juga ikut membantu

menjelaskan voice behavior, yaitu sebagai berikut:
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 Issue selling merupakan upaya yang dilakukan seorang karyawan untuk

membuat atasan memerhatikan sebuah masalah atau isu tertentu yang

dipandang penting oleh karyawan.

 Whistleblowing merupakan pengungkapan perilaku ilegal, tidak bermoral,

atau tidak berkenan yang dilakukan seseorang terhadap organisasi.

 Critical upward communication merupakan cara karyawan mengungkapkan

perbedaan pendapat dan tanggapan kritis kepada atasan dalam sebuah

organisasi.

Fokus dalam literatur yang membahas mengenai istilah-istilah tersebut adalah

perbedaan mengenai cara karyawan mengekspresikan perbedaan pendapat mereka

dan bagaimana umpan balik yang diberikan oleh atasan sebagai respon dan

ekspresi karyawan tersebut (Morisson, 2014).

Voice merupakan komunikasi yang bersifat informal atau dengan kata lain

karyawan bebas untuk berkomunikasi mengenai ide, saran, perhatian, informasi

mengenai permasalahan dalam perusahaan atau dalam hubungan dengan rekan

kerja terhadap orang yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan

dengan maksud untuk membawa perubahan yang lebih baik (Morrison, 2014).

Sebelum melakukan voice seorang karyawan akan mempertimbangkan risiko dan

hasil yang didapatkan, oleh sebab itu voice behavior merupakan perilaku

terencana (Liang, et al., 2012).

b. Dimensi Voice Behaviour

Menurut Van Dyne, et al. (2003), dimensi dari voice berdasarkan motivasinya

dikelompokkan menjadi acquiesecent voice, defensive voice, dan prosocial voice.
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1. Acquiesecent voice adalah ekspresi verbal dari ide, informasi, atau pendapat

terkait dengan pekerjaan yang didasarkan pada perasaan tidak mampu

membuat perubahan. Contoh dari acquiesecent voice adalah ketika karyawan

memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan mengenai sebuah

permasalahan tetapi  mereka secara otomatis mendukung keputusan

kelompok karena merasa tidak mampu melakukan perubahan.

2. Defensive voice merupakan gagasan, informasi, atau pendapat yang berkaitan

dengan pekerjaan dengan tujuan melindungi diri. Defensive voice juga

mencakup situasi saat karyawan menekankan penjelasan atau alasan yang

mengambil pujian atas prestasi dan menyalahkan orang lain atas masalah

dalam pekerjaan.

3. Prosocial voice merupakan gagasan, informasi, atau pendapat yang berkaitan

dengan pekerjaan berdasarkan motif kooperatif untuk memberi manfaat

kepada orang lain, seperti organisasi.  Jenis perilaku prosocial voice ini

adalah disengaja, proaktif, dan berorientasi pada orang lain.  Contoh dari

prosocial voice salah satunya yaitu mengekspresikan solusi terhadap masalah

sehingga orang lain dalam kelompok atau organisasi dapat memperoleh

keuntungan.

Chou dan Barron (2016) menyatakan voice ke dalam tiga dimensi, yaitu:

1. Voice change beneficiary: self-centered vs other-centered. Self-centered

voice behavior ditunjukkan oleh seorang karyawan saat dia mengungkapkan

pendapat tentang mengubah kondisi dirinya sendiri, sedangkan other-oriented

voice behavior ditunjukkan oleh seorang karyawan saat dia mengungkapkan

pendapat tentang mengubah kondisi orang lain atau kondisi organisasi.



22

2. Voice change approach: improvement-focused vs prevention-focused.

Improvement-focused voice behavior mencakup menambahkan gagasan,

solusi dan saran baru untuk memperbaiki kinerja, menghilangkan prosedur,

metode dan teknik saat ini yang menghambat pencapaian kinerja.

Prevention-focused voice behavior mencakup idetifikasi faktor-faktor

berbahaya, membuat kritik yang membangun atas saran dan gagasan orang

lain yang paling tidak bermafaat bagi organisasi dan anggotanya.

3. Voice change time orientation: present-oriented vs future-oriented. Target

present-oriented voice behavior pada perubahan segera dalam keadaan

organisasi saat ini, sedangkan future-oriented voice behavior bertujuan untuk

mengubah orgnisasi di masa depan.

Liang, et al. (2012) menunjukkan bahwa voice behavior karyawan dapat

dikelompokkan ke dalam dua dimensi, yaitu:

1. Promotive voice

Promotive voice adalah ungkapan gagasan baru atau saran untuk

memperbaiki keseluruhan fungsi unit kerja atau organisasi.  Meskipun

dianggap menantang karena mengusulkan cara mengubah status quo, namun

penyertaan solusi dan saran inovatif untuk perbaikan tersebut dianggap

promotif dalam arti fokus pada keadaan ideal masa depan.

2. Prohibitive voice

Prohibitive voice menggambarkan ekspresi kekhawatiran karyawan tentang

praktik kerja, insiden, atau perilaku karyawan yang berbahaya bagi

organisasi. Prohibitive voice berfungsi untuk mendeteksi atau mencegah

terjadinya masalah yang sebelumnya tidak terdeteksi.
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Perbedaan promotive voice dengan prohibitive voice adalah pada batasan

konseptualnya, yang pertama fokus pada mewujudkan cita-cita dan keinginan

sedangkan yang terakhir fokus pada menghentikan atau mencegah bahaya.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Penelitian Tedahulu

No. Nama Peneliti Judul Hasil

1 Guo, (2017)

Effect of psichological
contract breach on employee
voice behavior: Evodence from
China

PCB berpengaruh negatif
terhadap promotive voice
dan prohibitive voice
karyawan

2 Ng, et al. (2014)

Psychological contract
breaches and employee voice
behavior: The moderating
effects of change in social
relationship

PCB berpengaruh positif
terhadap constructive
voice behavior dan PCB
tidak berpengaruh
terhadap aggressive voice

3
Botero dan Van
Dyne (2009)

Employee voice behavior
interactive effects of LMX and
power distance in United
States and Colombia

LMX berpengaruh positif
terhadap employee voice
pada studi yang dilakukan
di United States dan
Colombia

4
Wang, et al.
(2016)

LMX and employee voice: a
moderated mediation model of
psychological empowerment
and role clarity

LMX berpengaruh positif
signifikan terhadap
employee voice dan
hipotesis peran mediasi
dalam studi ini diterima

Perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian terdahulu yaitu, pada

penelitian ini saya meneliti pengaruh secara langsung variabel PCB dan LMX

terhadap voice behavior sementara penelitian terdahulu meneliti pengaruh PCB

dan LMX terhadap voice behavior melalui variabel mediasi dan moderasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama

menggunakan variabel PCB dan LMX sebagai variabel penduga yang dapat

mempengaruhi voice behavior karyawan.
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B. Kerangka Pemikiran

Gambar 2: Kerangka Pemikiran Psychological Contract Breaches (PCB),
Leader-Member Exchange (LMX), dan Pengaruhnya Terhadap
Employee Voice Behavior

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, dan tinjauan pustaka, maka peneliti dapat

mengambil hipotesis berupa:

H1. PCB berpengaruh negatif terhadap voice behavior karyawan PT PLN

(Persero) Distribusi Lampung.

H2. LMX berpengaruh positif terhadap voice behavior karyawan PT PLN

(Persero) Distribusi Lampung.

H 1

H 2

Psychological Contract
Breaches (X1)

Prsepsi negatif karyawan
bahwa organisasi
melanggar janji dalam
hubungan kerja

(Robinson dan
Morrison, 2000)

Leader-Member Exchange
(X2)

1. Kontribusi
2. Loyalitas
3. Afeksi
4. Penghormatan

profesional

(Masylin dan Uhl-Bien,
2001)

Employee Voice
Behavior (Y)

1. Promotive voice
2. Prohibitive voice

(Liang, et al., 2012)



III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kausalitas.  Desain penelitian

kausalitas adalah desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan

adanya hubungan sebab akibat antar variabel (Sanusi, 2011).

B. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2013) objek penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari lalu ditarik kesimpulannya. Penelitian ini dilakukan

di PT PLN (Persero) Distribusi Lampung dan objek dalam penelitian ini ada tiga

variabel, yaitu PCB (variabel independen), LMX (variabel independen) dan voice

behavior (variabel dependen).

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan

langsung dari sumber dan objek yang diteliti (Sanusi, 2011).  Data primer

diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan

terkait penelitian yang dilakukan kepada karyawan PT PLN (Persero)

Distribusi Lampung.
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2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh

pihak lain (Sanusi, 2011). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan

atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

D. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan data. Terdapat beberapa metode dalam pengumpulan data untuk

penelitian, berikut ini adalah dua cara yang digunakan oleh peneliti untuk

memperoleh informasi yang diperlukan peneliti, yaitu:

1. Studi Kepustakaan merupakan kegiatan pengumpulan bahan-bahan yang

berkaitan dengan penelitian terdahulu yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah,

literatur-literatur, serta publikasi-publikasi lain yang dapat dijadikan sumber

penelitian.

2. Kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden untuk dijawab. Menurut Sugiyono (2013) kuesioner cocok

digunakan jika jumlah responden cukup besar dan tersebar diwilayah yang

luas.

E. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
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dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013).  Populasi yang

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Kantor PT PLN (Persero)

Distribusi Lampung, yaitu sebanyak 139 orang per Desember 2017.

F. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Nazir (2009) menyatakan bahwa definisi operasional adalah suatu definisi yang

diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau

menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang

diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Tabel 7. Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel Definisi Operasional Pengukuran
Variabel

Skala

PCB
(variabel X1)

Persepsi negatif karyawan bahwa
organisasi melanggar janji dalam
hubungan kerja (Robinson dan
Morrison, 2000).

Robinson dan
Morrinso (2000)

Skala
Likert
1=STS
2=TS
3=N
4-S
5=SS
(Sanusi,
2011)

LMX
(variabel X2)

Kualitas hubungan atasan dengan
bawahan dalam lingkungan kerja
dan bagaimana mereka dapat
saling mempengaruhi (Erdogan
dan Enders, 2007)

1. Kontribusi
2. Loyalitas
3. Afeksi
4. Penghormatan

profesional
(Masylin dan Uhl-
Bien, 2001).

Voice
behavior
(variabel Y)

Komunikasi informal dan
kebebasan karyawan dalam
mengungkapkan gagasan, saran,
perhatian, dan informasi mengenai
permasalahan atau pendapat
tentang isu yang berkaitan dengan
pekerjaan kepada orang-orang di
dalam organisasi yang dapat
mengambil tindakan, dengan
maksud untuk mewujudkan
perbaikan atau perubahan
(Morrison, 2014).

1. Promotive
voice

2. Prohibitive
voice

(Liang, et al., 2012)
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G. Pengujian Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2013) uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Teknik uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis

faktor dengan bantuan software SPSS.

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA) digunakan

untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat atau tidaknya

dilakukan analisis faktor.  Bila nilai KMO MSA lebih besar dari 0,5 maka proses

analisis dapat dilanjutkan.  Validitas suatu butir kuesioner dapat diketahui jika

nilai faktor loading ≥ 0,5.  Jika terdapat nilai faktor loading < 0,5 maka harus

dikeluarkan dan begitu seterusnya sampai tidak ada lagi nilai yang kurang dari 0,5

atau terjadi cross loading.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2013) reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner

yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika

jawaban seseorang terhadap pernyataan kuesioner konsisten atau stabil dari waktu

ke waktu. Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam

penelitian ini adalah uji statistic Cronbach Alpha. Suatu variabel dinyatakan

reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.6.
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3. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji

normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel

lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.

Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikan > 0,05. Jika asumsi

ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak

dapat digunakan

H. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan/dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Deskripsi Hasil Survei

Deskriptif hasil survei dilakukan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan

sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang,

proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang

kecenderungan yang tengah berlangsung.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan

analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan

secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2, … Xn) dengan

variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara

variabel independen dengan variabel dependen dan untuk memprediksi nilai dari

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau

penurunan. Untuk melakukan pengujian regresi linear berganda, penulis

menggunakan bantuan program software SPSS.
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Persamaan regresi linear berganda untuk hipotesis pada penelitian ini adalah

sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + e

Keterangan:
Y = variabel voice
X1 = variabel PCB
X2 = variabel LMX
a = konstanta
b1,2 = koefisien
e = tingkat eror (eror term) (Sugiyono, 2013).

I. Pengujian Hipotesis

Hipotesis berfungsi untuk memberi suatu pernyataan berupa dugaan tentang

hubungan tentatif antara fenomena-fenomena dalam penelitian. Secara umum

hipotesis dapat diuji dengan dua cara, yaitu mencocokkan dengan fakta, atau

dengan mempelajari konsistensi logis (Sugiyono, 2009). Metode

pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, dilakukan pengujian secara parsial

untuk mengetahui variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen, dikatakan berpengaruh signifikan apabila sig < α (0,05), dengan kriteria

pengujian sebagai berikut:

 Jika thitung > ttabel (0,05), maka hipotesis dapat didukung

 Jika thitung < ttabel (0,05), maka hipotesis tidak dapat didukung.



V. SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakuan mengenai

pengaruh PCB dan LMX terhadap voice behavior pada karyawan di kantor PT

PLN (Persero) Distribusi Lampung, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini

mendukung hipotesis yang diajukan, yaitu:

1. PCB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap voice behavior karyawan

PT PLN (Persero) Distribusi Lampung. Ketika mengalami PCB karyawan

akan membalas dengan perilaku kerja yang kurang positif dan perilaku kerja

yang lebih negatif.  Karyawan dapat menahan diri dari berbicara bahkan jika

mereka memiliki saran yang baik bagi organisasi, akibatnya gagasan untuk

inovasi dan perbaikan bagi organisasi akan tertahan.

2. LMX berpengaruh positif dan signifikan terhadap voice behavior karyawan

PT PLN (Persero) Distribusi Lampung. Karyawan yang memiliki hubungan

LMX berkualitas tinggi memiliki akses komunikasi lebih banyak dan

cenderung memahami posisi dan perspektif atasan mereka, sehingga memiliki

lebih banyak kesempatan dan memungkinkan mereka melakukan voice

behavior.
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B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menarik kesimpulan, maka peneliti memberikan

beberapa saran sebagai berikut:

1. PT PLN (Persero) Distribusi Lampung sebaiknya segera memberikan imbalan

yang dijanjikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang

sudah dilakukan.

2. PT PLN (Persero) Distribusi Lampung sebaiknya meningkatkan kontribusi

karyawan melalui kegiatan memotivasi karyawan agar merasa senang bekerja

keras untuk atasan.

3. PT PLN (Persero) Distribusi Lampung sebaiknya meningkatkan prohibitive

voice karyawan agar berani mengungkapkan masalah yang muncul di

perusahaan.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi voice behavior yang dipakai dalam

penelitian ini hanya variabel PCB dan LMX, sedangkan masih terdapat

beberapa faktor lain (kepribadian, kepuasan kerja, keamanan psikologis,

kepemimpinan etis, kepemimpinan transformasional, perbedaan budaya , dan

lain-lain) yang mempengaruhi voice behavior dan tidak diteliti.

2. Cakupan sampel dalam penelitian ini relative sempit (responden dari satu

perusahaan), bagi peneliti selanjutnya disarankan agar memperluas sampel

untuk memperoleh tingkat generalisasi lebih tinggi.

3. Variabel voice behavior dalam penelitian ini hanya dibatasi pada jenis

constructive voice dan tidak melihat jenis aggressive voice.
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