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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang Masalah 

Perilaku menyimpang organisasi (organizational misbehavior/OMB) 

adalah suatu istilah yang diinisiasi oleh Vardi (1990) ketika menyadari belum ada 

suatu model yang memprediksi “kesalahan (misconduct)” ditempat kerja. Dalam 

pandangan Vardi dan Weitz (2004) konsep penyimpangan memberikan konsep 

yang bermanfaat dalam menganalisa sisi gelap dan disfungsional suatu organisasi. 

Berbagai studi telah memberikan banyak contoh berbagai jenis perilaku 

menyimpang seperti praktek penyimpangan kerja oleh pekerja, pencurian oleh 

karyawan dalam organisasi, keputusan yang tidak beretika dari manajer, perilaku 

penyimpang para profesional, perilaku sabotase, ketidaksopanan (incivility), 

berbohong dan curang, menyembunyikan informasi, penyalahgunaan tempat 

kerja, perusakan, dan balas dendam (Vardi dan Weitz, 2004).  

Sedangkan menurut Appelbaum et al., (2005) menjelaskan bahwa perilaku 

karyawan secara positif seringkali disebut dengan perilaku proporsional yang 

ditunjukan dengan perilaku loyalitas organisasional (organizational citizenship 

behavior). Perilaku menyimpang positif berarti menyimpang dari deskripsi 

kerjanya, tetapi memberikan manfaat bagi keefektifan organisasi dalam 

pencapaian tujuan (Warren, 2003). Sedangkan perilaku yang sesuai dengan 

deskripsi kerjanya seperti yang telah disusun organisasi disebut perilaku reguler 

sehingga dapat dijadikan standar perilaku didalam organisasi. Aspek-aspek yang 
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berperan dalam menjelaskan perilaku menyimpang baik positif seperti perilaku 

proporsial maupun perilaku menyimpang negatif diantaranya adalah tekanan 

sosial, frustasi dan depresi dalam organisasi, lemahnya pengendalian dalam sistem 

kerja, sanksi yang terlalu lemah ataupun perubahan organisasional disebut dengan 

aspek-aspek situasional atau situasional-based predictors. Perilaku loyalitas 

organisasi menjadi perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban 

kerja formal seorang karyawan, namun mendukung berfungsinya organisasi 

tersebut secara efektif. Demikian pula aspek-aspek kepribadian dalam hal ini 

person-based predictors menjelaskan bahwa kepribadian adalah prediktor 

perilaku menyimpang baik menyimpang positif maupun negatif. Berdasarkan 

pada teori kognitif sosial, sisi disfungsional dalam bentuk perilaku menyimpang 

tidak lepas dari dua antesenden penting yang berasal dari kharakteristik individu 

dan lingkungan eksternal (Bandura, 1997). Teori kognitif sosial, yang 

dikembangkan oleh Albert Bandura, didasarkan atas proposisi bahwa baik proses 

sosial maupun proses kognitif adalah sentral bagi pemahaman mengenai motivasi, 

emosi, dan tindakan manusia. Teori  kognitif sosial digunakan untuk mengenal, 

memprediksi perilaku dan mengidentifikasi metode-metode yang tepat untuk 

mengubah perilaku tersebut. 

Menentukan perilaku individu dalam organisasi mungkin berguna sebagai 

dasar untuk model perilaku menyimpang individu. Teori Perilaku terencana (TPB)  

model Fishbein dan Ajzen (Fishbein dan Ajzen, 1975) menjelaskan bahwa "sikap" 

dan "norma subyektif" dipandang sebagai prediktor dan "behavioral intention" 

adalah kriteria. Keseluruhan OMB konseptual framework merupakan hubungan 
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inti didasarkan pada Fishbein dan Ajzen Model yang diadaptasi oleh Wiener 

(1988) untuk membentuk kerangka kerja normatif – instrumental komitmen 

individual. Perilaku menyimpang ini berdampak pada rendahnya motivasi 

karyawan dan justru memicu perilaku negatif karyawan yang menyimpang dari 

harapan. Wiener dan Vardi (1990) menggunakan konseptual tersebut untuk 

mengintegrasikan budaya organisasi dan motivasi individu. Dalam menjelaskan 

fenomena perilaku manusia terkait dengan motivasinya, model-model kognitif 

penting dipertimbangkan (Wiener, 1988). Model-model ini melihat manusia 

sebagai sistem pemrosesan informasi. Perilaku manusia merupakan hasil 

interpretasi kejadian-kejadian pada lingkungannya dan secara objektif tidak dari 

kejadian itu semata. Seseorang dengan tujuan yang terspesifikasi akan lebih 

berpeluang untuk melakukan perbuatan yang menyimpang daripada orang yang 

berusaha untuk melakukan yang terbaik (do you best). Hubungan tersebut dengan 

motif pemberian insentif secara ekonomi maupun dengan motif tanpa insentif. 

Hubungan antara penetapan tujuan (goal setting) dan perilaku menyimpang secara 

menyeluruh kuat saat seseorang gagal dalam meraih impian dan tujuan yang 

diinginkan (Wiener, 1988).  

Perilaku menyimpang ditempat kerja yang dilakukan oleh karyawan 

dengan cara meningkatkan kepercayaan pada organisasi, bahwa organisasi akan 

memperbaiki manajemen keadilan organisasional pada karyawan, jika memang 

keadilan organisasional masih dipersepsikan kurang baik. Faktor yang dianggap 

mempengaruhi perilaku menyimpang ditempat kerja pada karyawan adalah 

berangkat dari kepercayaan karyawan dan keadilan organisasional. Karyawan 
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merupakan aset organisasi yang mempunyai kontribusi penting dalam 

pengembangan suatu organisasi. Oleh sebab itu, kepercayaan karyawan pada 

organisasi merupakan hal yang penting dalam organisasi untuk dipertahankan 

melalui intervensi keadilan organisasional dalam rangka menekan atau 

mengurangi intensitas perilaku menyimpang karyawan. Persepsi terhadap 

keadilan akan mendorong munculnya perilaku (kepuasan kerja, komitmen, dan 

kepercayaan) dan reaksi perlakuan (perilaku sebagai anggota masyarakat dalam 

organisasi, pengunduran diri dan kekerasan ditempat kerja). Persepsi orang yang 

diperlakukan adil dapat menuntun perilaku dan sikap yang positif sedangkan 

persepsi orang yang diperlakukan tidak adil akan menimbulkan perilaku dan sikap 

yang menyimpang (Cole et al., 2002). 

Organisasi hendaknya memberikan perhatian terhadap persepsi keadilan 

yang dirasakan oleh setiap karyawan, karena hal tersebut akan memicu munculnya 

rasa tidak percaya pada organisasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan 

motivasi karyawan untuk berperilaku menyimpang ditempat kerja (Hurley et al., 

2013). Salah satu yang menjadi indikator persepsi keadilan organisasi adalah 

besarnya benefit yang diterima oleh karyawan. Karyawan yang merasa dirinya 

diperlakukan adil oleh organisai atas benefit yang dapat diperoleh, mereka akan 

mempunyai perasaan untuk mempercayai organisasi atas kelangsungannya dan 

perlakuan terhadap dirinya dibandingkan dengan mereka yang memiliki persepsi 

bahwa mereka diperlakukan tidak adil (Bakhshi et al., 2009).  

  Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas pemimpin. 

Keberhasilan atau kegagalan yang dialami sebagian besar dari organisasi 
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ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki orang-orang yang diserahi 

tugas memimpin organisasi (Hasibuan, 2001). Tingkat efisiensi dan efektifitas 

suatu organisasi ditentukan oleh karakter seorang pemimpin. Pemimpin sebagai 

salah satu sumber daya pada organisasi haruslah dapat meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas suatu organisasi. Bawahan atau karyawan yang terampil sangat 

diperlukan untuk mengoperasikan peralatan-peralatan yang canggih dan modern 

untuk mendapatkan suatu hasil yang bisa diharapkan oleh suatu organisasi 

(Bohlander dan Snell, 2010).  

Pentingnya peranan sumber daya manusia dalam mewujudkan keselarasan 

visi dan misi organisasi perlu diimbangi dengan kemampuan organisasi dalam 

menetapkan nilai-nilai yang mengarah pada tingginya tingkat kenyamanan 

karyawan terhadap organisasi (Greenberg dan Baron, 2003). Membangun 

kepercayaan dalam organisasi adalah komponen kunci untuk mengembangkan 

hubungan antar karyawan dengan organisasi, sebagai contoh karyawan lebih 

cenderung untuk membalas usaha yang lebih besar dan memiliki sikap kerja yang 

lebih positif ketika mereka memiliki kepercayaan dalam organisasi. Kepercayaan 

telah memainkan peran penting dalam pemahaman karyawan tentang upaya dan 

kinerja organisasi (Aryee et al., 2002). 

Ditegaskan oleh Aryee et al., (2002) bahwa kepercayaan karayawan pada 

atasan akan memberikan dampak positif terhadap kinerja. Selain itu, mereka juga 

menemukan bahwa kepercayaan pada organisasi juga akan mempengaruhi efek 

positif terhadap komitmen organisasi. Komitmen organisasi didefinisikan sebagai 

keyakinan individu dan penerimaan terhadap visi dan nilai organisasi.  Secara 
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spesifik, Parker dan Kohlmeyer (2005) mendefinisikan keadilan organisasional 

sebagai kondisi pekerjaan yang mengarahkan individu pada suatu keyakinan 

bahwa mereka diperlakukan secara adil atau tidak adil oleh organisasinya. Lebih 

jauh dijelaskan bahwa keadilan organisasi merupakan motivator penting dalam 

suatu lingkungan pekerjaan. Ketika individu merasakan suatu ketidakadilan, 

moral mereka akan turun, mereka kemungkinan besar akan meninggalkan 

pekerjaannya, dan bahkan mungkin membalas dendam terhadap organisasinya. 

Jika dalam organisasi tumbuh kepercayaan yang tinggi dari para anggotanya, 

maka setiap karyawan akan mampu bekerja sama dengan lebih baik, karyawan 

bekerja dengan lebih nyaman, tanpa saling curiga, bahkan akan mengurangi 

perilaku-perilaku yang cenderung negatif (perilaku menyimpang) ditempat kerja 

yang dapat merugikan organisasi (Al-Abr Row et al., 2013). 

Selain itu kepemimpinan merupakan fenomena yang terdapat dalam setiap 

komunitas karenanya dimana setiap manusia melakukan interaksi kepada 

seseorang maka disana timbul fenomena kepemimpinan dimulai dari kelompok 

yang paling terkecil sampai ke organisasi yang paling besar. Faktor 

kepemimpinan dalam suatu organisasi menjadi sangat penting manakala individu 

atau anggota organisasi memiliki dinamika yang tinggi dalam aktivitasnya 

disamping perubahan terus-menerus yang didorong oleh kemajuan teknologi. 

Kata kunci dari fenomena ini adalah kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi 

anggota organisasi sehingga mereka dengan segala kesungguhan berusaha untuk 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu organisasi 
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akan berhasil atau bahkan gagal sebagian besar ditentukan oleh faktor 

kepemimpinan. 

Fokus pada penelitian ini adalah hanya pada perilaku menyimpang yang 

negatif (organizational misbehavior), alasannya adalah karena perilaku 

menyimpang yang negatif akan menghasilkan kerugian bagi organisasi dan akan 

mengurangi kinerja dari tiap-tiap individu ataupun karyawan di organisasi 

tersebut. Oleh sebab itu, variabel perilaku menyimpang diorganisasi didefinisikan 

sebagai tingkat kemauan (motivasi) seorang karyawan untuk melakukan kegiatan 

yang merugikan organisasi. 

Dalam penelitian ini, pimpinan instruktif merujuk pada Rektor. Peneliti 

memilih Rektor sebagai pimpinan instruktif disebabkan alasan yaitu bahwa dari 

pengamatan penulis ketika penulis sebelum melakukan penelitian diketahui bahwa 

Rektor  memiliki gaya kepemimpinan tersendiri yang unik dalam memimpin para 

bawahannya dalam pencapaian target. Menurut pengakuan beberapa karyawan, 

pimpinan jarang memberikan arahan kepada karyawan serta tidak memberikan 

batasan peranan karyawan untuk bagaimana karyawan melakukan tentang apa, 

bagaimana, bilamana serta hal apa saja yang harus dilakukan karyawan agar 

sesuai dengan target. Jika pimpinan memberikan instruksi, pimpinan cenderung 

bersifat otoriter dan tidak memberikan solusi cara terbaik agar melakukan 

keputusan bagaimana cara terbaik untuk bersama-sama menyelesaikan masalah 

dalam suatu pekerjaan.  

Model gaya kepemimpinan yang diterapkan Rektor UGM periode 2014-

2017 yang kurang transparan terutama terkait hak-hak pegawai ugm non dosen 
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cukup membawa resah para pegawai. Hal ini terkait penghentian tunjangan 

kinerja oleh Kemenristek DIKTI yang sebelumnya sempat cair di akhir tahun 

2013 dan awal tahun 2014 kemudian berhenti untuk 3 semester berikutnya. Hal 

ini terkait terbitnya PERPRES Nomor 138 Tahun 2015 pasal 3 ayat 1 dimana 

pemerintah menghentikan pemberian tunjangan kinerja bagi PNS non-dosen yang 

bekerja di perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH). Perpres itu mulai 

berlaku pada pertengahan Desember 2015. Silang pendapat terus terjadi terkait 

pencairan tunjangan kinerja (TUKIN). Ada yang berpendapat bahwa PNS yang 

dipekerjakan di luar kementerian tidak mendapatkan tunjangan kinerja (TUKIN).  

Hal ini diikuti oleh para pimpinan di setiap direktorat yang menerapkan aksi diam 

dan tutup mulut terkait hal itu. Keresahan dan gejolak terus bermunculan di para 

bawahan. Ujungnya pada Rabu, 2 Maret 2016 mereka menggelar aksi demonstrasi 

di halaman gedung rektorat kampus UGM. PNS non-dosen UGM terpaksa 

menggelar aksi demonstrasi karena menilai pimpinan UGM lamban dalam 

merespons kasus tersebut. 

Kepemimpinan Rektor UGM era 2014-2017 menurunkan tingkat 

kepercayaan para pegawai UGM terhadap pimpinan mereka. Berbagai persoalan 

di internal UGM sendiri terus berkelanjutan. Hal ini karena pimpinan pada waktu 

itu hanya memikirkan tata kelola UGM sebagai Perguruan Tinggi Negeri 

Berbadan Hukum sesuai dengan PP Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta UGM. 

UGM secara otomatis menjadi perguruan tinggi yang otonom. Namun tidak 

diimbangi dengan kesetaraan para pegawai Negeri sipil lainnya sehingga PNS 
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UGM merasa di anak tirikan oleh Kemenristek DIKTI  akibat kebijakan UGM 

menjadi PTN BH.   

Selain itu fenomena yang dirasakan bahwa tingkat keadilan yang dirasa 

selama ini oleh para PNS tenaga kependidikan non dosen di UGM serasa masih 

jauh dari harapan. Permasalahan tunjangan kinerja (TUKIN) yang tak kunjung 

cair yang merupakan hak TENDIK merupakan bukti nyata adanya ketidakadilan 

di internal UGM. TENDIK merasa bagai sapi perahan yang hanya digunakan 

tenaga dan pikirannya untuk melaksanakan kinerja yang baik sesuai yang 

dikehendaki oleh pimpinan namun tidak diikuti dengan pemenuhan hak-hak 

mereka sebagai pegawai. Pengakuan dan penghargaan atas segala kerja baik 

mereka masih dianggap kurang oleh para pimpinan. Tentu hal ini dirasa 

kurangnya keadilan bagi para pegawai. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas menjadi dasar bagi 

peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kepemimpinan Instruktif 

dan Keadilan Organisasi Terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan Melalui 

Kepercayaan Organisasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Universitas 

Gajah Mada)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah Kepemimpinan Instruktif berpengaruh terhadap Kepercayaan 

Organisasi Universitas Gajah Mada ?  
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2. Apakah Keadilan Organisasi berpengaruh terhadap Kepercayaan 

Organisasi Universitas Gajah Mada ? 

3. Apakah Kepemimpinan Instruktif berpengaruh terhadap Perilaku 

Menyimpang Universitas Gajah Mada?  

4. Apakah Keadilan Organisasi berpengaruh terhadap Perilaku 

Menyimpang Karyawan Universitas Gajah Mada ? 

5. Apakah Kepercayaan Organisasi akan berpengaruh terhadap Perilaku 

Menyimpang Karyawan Universitas Gajah Mada ? 

6. Apakah Kepemimpinan Instruktif akan berpengaruh terhadap Perilaku 

Menyimpang Karyawan Universitas Gajah Mada melalui Kepercayaan 

Organisasi ? 

7. Apakah Keadilan Organisasi akan berpengaruh terhadap Perilaku 

Menyimpang Karyawan Universitas Gajah Mada melalui Kepercayaan 

Organisasi ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemimpinan Instruktif terhadap 

Kepercayaan Organisasi Universitas Gajah Mada 

2. Untuk mengetahui pengaruh Keadilan Organisasi terhadap 

Kepercayaan Organisasi Universitas Gajah Mada 

3. Untuk mengetahui pengaruh Kepemimpinan Instruktif terhadap 

Perilaku Menyimpang Karyawan Universitas Gajah Mada 
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4. Untuk mengetahui pengaruh Keadilan Organisasi terhadap Perilaku 

Menyimpang Karyawan Universitas Gajah Mada 

5. Untuk mengetahui pengaruh Kepercayaan Organisasi terhadap 

Perilaku Menyimpang Karyawan Universitas Gajah Mada 

6. Untuk mengetahui pengaruh Kepemimpinan Instruktif terhadap 

Perilaku Menyimpang Karyawan Universitas Gajah Mada melalui 

Kepercayaan Organisasi 

7. Untuk mengetahui pengaruh Keadilan Organisasi terhadap Perilaku 

Menyimpang Karyawan Universitas Gajah Mada melalui 

Kepercayaan Organisasi 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian tentang “Pengaruh Kepemimpinan Instruktif 

dan Keadilan Organisasi Terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan Melalui 

Kepercayaan Organisasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Universitas 

Gajah Mada)” diharapkan adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih 

konkrit dan menjadi sumber pijakan bagi penelitian berikutnya yang 

berkaitan dengan Pengaruh Kepemimpinan Instruktif dan Keadilan 

Organisasi Terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan Melalui 

Kepercayaan Organisasi Sebagai Variabel Intervening. 

2. Hasil penelitian bermanfaat bagi manajemen untuk menjadi bahan 

masukan dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan dibidang 
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manajemen sumber daya manusia sehingga hasil penelitian ini dapat 

ditindak lanjuti pihak manajer dalam menyusun formulasi ideal 

pendukung kepercayaan organisasi sesuai dengan ciri dan karakteristik 

yang dibutuhkan institusi. 

3. Bagi karyawan, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi institusi akan 

pentingnya bahwa dalam meningkatkan perilaku karyawan yang baik 

maka diperlukan kepemimpinan instruktif dan keadilan organisasi. Salah 

satu komponen yang dapat meningkatkan karyawan agar siap dalam 

bekinerja adalah peningkatan keadilan serta gaya kepemimpinan yang 

baik. 

b. Manfaat teoritis 

Dari segi ilmu pengetahuan, diharapkan bisa menambah khasanah 

pengetahuan dibidang Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam hal ini tentang 

Pengaruh Kepemimpinan Instruktif dan Keadilan Organisasi Terhadap 

Perilaku Menyimpang Karyawan Melalui Kepercayaan Organisasi Sebagai 

Variabel Intervening (Studi Pada Universitas Gajah Mada). 


