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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi dalam Leader-

Member Exchange (LMX) antara Manajer Ekspatriat dengan karyawan lokal pada 

salah satu perusahaan multinasional di Indonesia. Penelitian dilakukan pada 

karyawan bagian Completion Tool di perusahaan bidang oil and energy services. 

LMX didefinisikan sebagai hubungan dua arah yang dinamis antara pimpinan dan 

karyawan dimana pimpinan akan memperlakukan karyawan secara berbeda sesuai 

dengan waktu dan kemampuan yang dimiliki oleh atasan tersebut (Graen dan 

Cashman, 1975). LMX merupakan variabel multidimensional, Liden dan Maslyn 

(1998) mengembangkan konstruk multidimensi untuk hubungan LMX menjadi 4 

dimensi yaitu affect, contribution, loyalty and professional respect. Menurut 

Sagas dan Cunningham (2004), mengembangkan dan mempertahankan kualitas 

hubungan yang baik antara supervisor dan subordinatnya adalah sangat penting 

bagi dyad member terutama subordinat. 

 Sampel dalam penelitian ini mencakup 2 orang manajer ekspatriat dan 4 

orang karyawan lokal. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan 

pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Analisis dilakukan dengan 

menggunakan model analisis interaktif Miles and Huberman. Hasilnya terdapat 

adaptasi budaya yang dihadapi oleh Manajer Ekspat dalam menciptakan Leader 

Member Exchange (LMX) khususnya dalam hal komunikasi dikarenakan adanya 

perbedaan bahasa, akan tetapi sekalipun terdapat tantangan yang dihadapi oleh 

manajer ekspat tersebut, di dapatkan juga kesimpulan bahwa Leader Member 

Exchange (LMX) yang terbentuk adalah High Quality Leader Member Exchange 

dikarenakan baik Manajer Ekspat maupun karyawan lokal sudah biasa 

berinteraksi dengan orang-orang dengan latar belakang budaya dan bahasa yang 

berbeda dalam lingkup kerjanya. Konteks komunikasi yang digunakan dalam 

pertukaran hubungan antara atasan dan bawahan, baik manajer ekspatriat maupun 

karyawan lokal sepakat menggunakan high-context communication dan low-

context communication bergantung kepada situasi dan kondisi pada saat 

komunikasi terjadi 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Perusahaan disarankan untuk lebih 

menjadwalkan check in time, wawancara dengan karyawan untuk mereview 

pencapaian kinerja karyawan dan penyampaian pemikiran karyawan untuk 

semakin meningkatkan kualitas hubungan atasan dan bawahan khususnya 

bawahan yang memiliki interaksi minimal dengan Manajer Ekspat dikarenakan 

keterbatasan waktu dan tanggung jawab yang terbatas dari Manajer dan 

keterbatasan penguasaan bahasa dari karyawan lokal.  
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