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         BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian sekarang. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh 

pihak-pihak lain yang relevan untuk di jadikan dasar penelitian ini 

diantaranya seperti tampak pada Tabel 2.1.  
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Tabel 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu 

No 
Penulis Judul Tahun 

Industri dan 
Sampel 

Variabel Yang diukur Hasil 

1 

Mansour 

Organization 
Justice, 
Support and 
Trust: 
Evidance from 
Saudi 
Companies 

2014 
200 karyawan 
organisasi di 
Arab Saudi 

organizational justice 
(Greenberg, 1990) 
and organizational 
citizenship behavior 
(OMB) (Organ, 2006) 

Menguji 
hubungan antara 
keadilan 
distributif, 
keadilan 
prosedural, 
keadilan 
interaksional, 
dukungan 
organisasi, 
dukungan 
atasan, 
kepercayaan 
organisasi, dan 
kepercayaan 
pengawasan di 
organisasi Arab 
Saudi 

Ada hubungan 
positif antara 
dukungan organisasi 
dengan kepercayaan 
organisasi dan 
dukungan atasan dan 
kepercayaan 
pengawas. Selain itu 
ada hubungan positif 
dari keadilan 
distributif terhadap 
dukungan organisasi, 
dan hubungan 
negatif keadilan 
distributif terhadap 
(kepercayaan 
pengawas, 
kepercayaan 
organisasi, dukungan 
atasan). Ada 
hubungan positif 
antara keadilan 
prosedural terhadap 
(dukungan atasan, 
kepercayaan 
pengawas) dan 
hubungan negatif 
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keadilan prosedural 
terhadap (dukungan 
organisasi, 
kepercayaan 
organisasi). 
Terakhir, ada 
hubungan positif 
keadilan 
interaksional 
terhadap (dukungan 
organisasi, 
kepercayaan 
organisasi, dukungan 
atasan, kepercayaan 
pengawas). 
 

2 

Ince dan Gul 
 

The Effect of 
Employees' 
Perceptions of 
Organizational 
Justice on 
Organizational 
Citizenship 
Behavior: An 
Application in 
Turkish Public 
Institutions 

2011 

83 karyawan di 
Provincial 
Directorate of 
Land Registry 
and Cadastre, 
Provincial 
Directorate of 
National 
Education and 
Provincial 
Governorship 
Services of 
Karaman 

Organizational justice 
perception(Greenberg, 
1990) Distributive 
justice(Adam 1965) 
Interactional 
Justice(Bies dan 
Moag 1986) 
Procedural 
justice(Folger dan 
Konovsky (1986), 
Organizational 
citizenship (Organ 
1988) 

menganalisis 
pengaruh 
persepsi 
keadilan 
organisasi 
karyawan sektor 
publik pada 
organizational 
citizenship 
behavior. 

Hasil regresi 
menunjukkan adanya 
hubungan positif 
antara keadilan 
prosedural dan 
adanya kontribusi 
terhadap 
pengembangan 
organisasi  
 

3 Chegini 
 

The 
Relationship 

2009 
300 sampel. 
Pemerintahan 

Organizational justice 
(Greenberg J, 

Mengevaluasi 
hubungan antara 

semua dimensi 
keadilan organisasi 
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 between 
Organizational 
Justice and 
Organizational 
Citizenship 
Behavior 

Iran-Guilan 1990),organizational 
citizenship behavior 
(Cropanzano, R., 
1993), distributive 
justice (Colquitt, J.A., 
R..A. Noe dan C.L. 
Jackson, 2002)  policy 
justice (Bradberry, T. 
and B.C. Tatum, 
2002), inter individual 
justice (Bradberry, T. 
dan B.C. Tatum, 
2002), informational 
justice (Greenberg J, 
1990) 

dimensi 
keadilan 
organisasi dan 
perilaku warga 
organisasi. 
keadilan 
organisasional 
dimensi terdiri 
dari: keadilan 
organisasi, 
keadilan 
distributif, 
keadilan 
kebijakan, 
keadilan antar 
individu dan 
keadilan 
informasi.  

yang memenuhi 
syarat dengan uji 
koefisien korelasi 
yang positif 
berkaitan dengan 
organization 
citizenship behavior 
. 

4 

Sjahruddin  
 

Organizational 
Justice, 
Organizational 
Commitment 
and Trust in 
Manager as 
predictor of 
Organizational 
Citizenship 
Behavior 

2013 

134 perawat  di 
Rumah Sakit 
Makassar 
Indonesia 

Organizational justice 
(Adams 1965), 
Organizational 
commitment (Allen 
dan Meyer, 1990), 
Trust (Blau 1964) 
Organizational 
Citizenship Behavior 
(Organ, 1988) 

mengeksplorasi 
hubungan antara 
keadilan 
organisasi dan 
organizational 
citizenship 
behavior (OMB) 
dimediasi oleh 
kepercayaan 
manajer dan 
komitmen 
organisasi 

Komitmen 
organisasi dan Trust 
di manajer yang 
menjadi variabel  
mediator yang baik 
antara keadilan 
organisasi dan OMB. 
Ada hubungan 
positif yang secara 
langsung  antara 
kepercayaan 
manajer, komitmen 
organisasi dan OMB, 
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dan keadilan 
organisasional 
menunjukkan hasil 
yang tidak 
signifikan. 

5 

Wong et al., 
 

Perceived 
Organizational 
Justice, Trust, 
and OMB: A 
Study of 
Chinese 
Workers in 
Joint Ventures 
and State-
owned 
Enterprises 

2004 

295 dan 253 
supervisor- 
subordinate 
dyads Join 
Venture  dan  
state-owned 
enterprises (SOE) 

organizational justice 
(Rousseau, 1998), 
trust in organization 
(Alexander, 1987), 
trust in supervisor 
(Malatesta, 1997), 
organizational 
citizenship behavior 
(Konovsky 1994) 

Mengetahui  
hubungan dari 
keadilan 
organisasi, 
kepercayaan, 
dan perilaku 
loyalitas 
organisasional 
(OMB) antara 
pekerja Cina 
dalam usaha 
patungan (JV) 
dan badan usaha 
milik negara 
(BUMN) atau 
state-owned 
enterprises 
(SOE) 

Keadilan distributif 
memiliki efek yang 
lebih kuat pada 
kepercayaan dalam 
organisasi di BUMN 
(state-owned 
enterprises) daripada 
di JV, sedangkan 
keadilan prosedural 
memiliki pengaruh 
kuat pada 
kepercayaan dalam 
organisasi dalam JV 
daripada di BUMN 
(state-owned 
enterprises). Selain 
itu, pengaruh 
kepercayaan atasan 
pada OMB 
dihipotesiskan untuk 
menjadi lebih kuat 
dalam JV daripada di 
BUMN (state-owned 
enterprises). 

6 Podsakoff, P. 
M., 

Workplace 
deviance, 

2003 
364 karyawan 
organisasi di 

Workplace deviance 
(Robinson, 1995), 

Menguji 
hubungan antara 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
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MacKenzie, S. 
B., dan Lee  

organizational 
citizenship 
behavior, and 
business unit 
performance: 
the bad apples 
do spoil the 
whole barrel 

Arab Saudi organizational 
citizenship behavior 
(Organ, 1988) 

Workplace 
deviance, 
organizational 
citizenship 
behavior, and 
business unit 
performance 

hubungan antara 
Workplace deviance, 
organizational 
citizenship behavior, 
and business unit 
performance 

7 

Rezaiean et al. 
 
 

The 
Relationship 
between 
Organizational 
Justice and 
Organizational 
Citizenship 
Behaviors: the 
Mediating 
Role of 
Organizational 
Commitment, 
Satisfaction 
and Trust 

2010 
129 perawat di 
Baqiat Allah 
Hospital Teheran 

Organizational justice 
(Beugre, 1998), 
organizational 
citizenship behavior 
(Podsakoff et al., 
(2000), organizational 
trust (Aryee et al., 
(2002), organizational 
commitment (Allen 
and Meyer, 1990), job 
satisfaction 
(Heywood & Wei, 
2006). 

Penelitian ini 
bertujuan untuk 
mengetahui 
faktor organisasi 
yang paling 
berpengaruh 
terhadap 
perilaku, sikap, 
dan interaksi 
perawat untuk 
mempromosikan 
OMB. 

Keadilan organisasi 
memiliki efek tidak 
langsung, positif dan 
bermakna pada 
OMB. Kepercayaan 
organisasi bukanlah 
variabel perantara 
dalam hubungan 
antara keadilan 
organisasi dan OMB. 
Serta efek keadilan 
organisasi pada 
OMB tidak 
menimbulkan 
dampak signifikan 
secara langsung. 

8 

Kidwell dan 
Valentine 

Positive 
Group 
Context, Work 
Attitudes, and 
Organizational 
Misbehavior: 
The Case of 

2009 
290 sampel 
individu 

workplace deviance, 
social influence, with 
holding effort, 
attitudes, group 
context, anti-social 
behavior 

Mengetahui 
hubungan antara 
persepsi 
psikososial 
kelompok, 
seperti 
kekompakan, 

Persepsi individual 
dari konteks 
kelompok positif 
memainkan kunci 
peran dengan adanya 
perilaku di tempat 
kerja. 
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With holding 
Job Effort 

membantu 
perilaku dan 
rekan 
kepemimpinan, 
sikap kerja 
karyawan, dan 
Kemungkinan 
terjadinya  
penahanan 
individu serta 
sikap  kerja 
sebagai bentuk 
perilaku 
organisasi 

 

9 

Alameh et al. 
 

A Survey of 
Relationship 
between 
Organizational 
Commitments 
and 
Organizational 
Citizenship 
Behavior 
Case study: 
Regional 
Water 
Organization 
of 
Mazandaran 
Province 

2011 

40 karyawan 
Regional Water 
Organization of 
Mazandaran 
Province 

Organizational 
Commitments 
(Mowday, 1982) dan 
organizational 
citizenship behavior 
(Wayne, 1993) 

Menguji 
hubungan antara 
Organizational 
Commitments 
dengan OMB di 
Regional Water 
Organization of 
Mazandaran 
Province 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
antara 
Organizational 
Commitments 
memiliki hubungan 
yang signifikan 
dengan OMB. 

10 Sjahruddin et Personality 2013 134 perawat Kepribadian (Barrick Penelitian ini Hasil penelitian 
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al 
 

Effect on 
Organizational 
Citizenship 
Behavior 
(OMB): Trust 
in Manager 
and 
Organizational 
Commitment 
Mediator of 
Organizational 
Justice in 
Makassar City 
Hospitals 
(Indonesia) 

& Mount, 1991), 
keadilan organisasi 
(Adams, 1965), 
kepercayaan manajer 
(Blau, 1964), 
komitmen (Mowday, 
1979), dan (OMB 
Organ 1988) 

bertujuan untuk 
mengetahui 
pengaruh 
kepribadian, 
keadilan 
organisasi, 
kepercayaan 
manajer dan 
komitmen 
terhadap OMB. 

menunjukkan bahwa 
kepribadian, 
kepercayaan manajer 
dan komitmen 
organisasi secara 
signifikan 
mempengaruhi 
OMB, tetapi 
keadilan organisasi 
tidak mempengaruhi 
OMB. Selain itu 
keadilan organisasi 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kepercayaan manajer 
dan komitmen 
organiasi. 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1 Keadilan Organisasi 

1) Pengertian Keadilan Organisasi 

Persepsi keadilan terkait alokasi sumber daya organisasi dan hasilnya 

sebagian besar bersifat reaktif (Greenberg, 1986). Homans (1961) 

memandang keadilan sebagai sebuah situasi dimana hasil dari pertukaran 

sosial bersifat proporsional dengan biaya yang telah diinvestasikan. 

Sejarah keadilan organisasional berawal dari teori keadilan (Adams, 

1965). Teori ini menyatakan bahwa orang membandingkan rasio antara hasil 

dari pekerjaan yang mereka lakukan, misalnya imbalan dan promosi, dengan 

input yang mereka berikan dibandingkan rasio yang sama dari orang lain. 

Teori ini dikenal sebagai teori social reference group. Teori ini dipelopori 

oleh Zalemik (1958) dalam Beugre (1998) dan dikembangkan oleh Adams 

(1963) dalam Beugre (1998). Teori ini sering disebut teori keadilan dengan 

memfokuskan pada perbandingan relatif antara input dan hasil dari individu 

lainnya. Jika tingkat rasio perbandingan seseorang menunjukan 

keseimbangan dengan rasio orang lain, maka ia akan merasa puas. 

Sebaliknya jika terdapat adanya ketidakadilan, orang akan merasa tidak 

puas, prinsip teori ini adalah seseorang akan merasa puas atau tidak puas 

tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan (equity). Perasaan adil atau 

tidak adil diperoleh dengan cara membandingkan apa yang diperoleh dirinya 

dengan orang lain yang memiliki situasi pekerjaan yang setara. Terdapat 

beberapa elemen dari teori Equity Adams yaitu (Beugre, 1998) :   
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1. Input adalah segala sesuatu yang bekerja, yang dirasakan karyawan 

sebagai sumbangan terhadap pekerjaan.   

2. Outcome adalah segala sesuatu yang berharga, yang dirasakan karyawan 

sebagai “hasil” dari pekerjaannya. Misalnya : upah, status simbol, 

kesempatan untuk berprestasi. 

3. Comparison person adalah kepada orang lain dengan siapa karyawan 

membandingkan rasio input-outcome yang diperoleh. Comparison 

person dapat merupakan seseorang ditempat kerja yang sama atau lain, 

tetapi dapat pula dirinya diwaktu lampau. Menurut teori equity, 

seseorang akan membandingkan rasio input outcome yang diperolehnya 

dengan rasio input outcome yang diperoleh orang lain 

 Beugre (1998) menyatakan bahwa perasaan ketidakadilan muncul 

ketika pada saat diperbandingkan dengan yang lain, perbandingan hubungan 

antara input dan output dari suatu pertukaran dianggap tidak proporsional 

Beugre (1998) selanjutnya menjelaskan bahwa teori keadilan Adams 

dilengkapi dengan riset-riset lanjutan yang terkait dengan alokasi imbalan, 

merujuk pada konsep yang dikenal sekarang sebagai keadilan distributif. 

Beugre (1998) mendefinisikan keadilan distributif sebagai keadilan jumlah 

dan penghargaan. yang dirasakan diantara individu-individu. Niehoff dan 

Moorman. (1993) menyebutnya sebagai keadilan imbalan yang didefinisikan 

sebagai penilaian yang dibuat orang terkait imbalan yang diterimanya 

dibanding imbalan yang diterima orang lain yang menjadi acuannya. 
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2) Determinan Keadilan Organisasional 

Berdasarkan studi Beugre (1998) terdapat empat jenis keadilan 

yang telah diakui dalam lingkungan kerja yaitu keadilan distributif, 

keadilan prosedural, keadilan interaksional, dan keadilan sistematis. 

Ditegaskan kembali dalam penelitian Bies dan Moag (1986) yang 

mengemukakan bahwa keadilan organisasi dipertimbangkan dalam 

kaitannya dengan kewajaran imbalan organisasi (distributif 

keadilan), interaksi dengan orang lain dalam organisasi (keadilan 

interaksional), prosedur organisasi formal digunakan (keadilan 

prosedural), dan organisasi sebagai sistem (keadilan sistemik). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Colquitt et al., 

(2001) menyebutkan bahwa keadilan organisasi terdiri dari tiga 

unsur, yaitu keadilan distributive, keadilan interaksional dan 

keadilan procedural. Meskipun tiga bentuk keadilan organisasi 

berhubungan satu sama lain, namun menunjukkan bahwa yaitu 

keadilan distributive, keadilan interaksional dan keadilan 

procedural berhubungan secara independen terhadap sikap kerja 

karyawan. Keadilan distributive mengacu kepada perasaan adil 

yang diterima terhadap alokasi sumberdaya dari organisasi, 

termasuk di dalamnya adalah penilaian yang dibuat oleh para 

karyawan. Saat para karyawan merasa mereka telah diperlakukan 

secara adil dalam alokasi penghargaan (keadilan distributif), dapat 

memberikan suaranya dalam proses evaluasi (keadilan prosedural) 
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dan merasa bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dari 

manajemen (keadilan interaksional), tingkat kepercayaan akan 

berkembang antara atasan dengan bawahan  yang pada akhirnya 

menghasilkan hasil yang positif (Colquitt et al., 2001). 

Kajian keadilan memfokuskan diri pada perasaan dan 

perilaku orang dalam interaksi sosial yang berasal dari penilaian-

penilaian keadilan atas hasil yang mereka peroleh ketika 

bertransaksi dengan pihak lain dan pada awal perkembangan teori 

dan penelitian keadilan organisasional, lebih fokus pada keadilan 

distributif. Fokus dari keadilan distributif adalah persepsi keadilan 

ditinjau dari hasil dan alokasi sumber daya yang dimiliki 

organisasi, dengan kata lain konsep keadilan distributif 

memberikan landasan kerangka analisis yang dapat dijadikan 

acuan dalam memahami persepsi tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan berbagai tipe alokasi dan hasil (outcome) organisasi seperti 

dalam proses rekruitmen dan seleksi, penilaian kinerja, manajemen 

konflik, perampingan (downsizing) dan penghentian kerja 

(Cropanzano dan Greenberg, 1997; Folger dan Konovsky 1989; 

Colquitt, 2001). 
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2.2.2 Kepercayaan Organisasi 

1)  Konsep Kepercayaan Organisasional 

Organisasi perlu kemampuan mengembangkan hubungan 

berdasarkan kepercayaan untuk dapat sukses dalam dunia bisnis yang 

kompetitif sekarang ini. Tingkat kepercayaan yang tinggi dalam 

organisasi akan mengurangi perselisihan antara karyawan, meningkatkan 

hubungan antara individu dalam memotivasi semangat kerja, mengurangi 

absensi dan stres, serta menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi 

kerja (Farahbod et al., 2013). Kepercayaan adalah keinginan dari satu 

pihak untuk dihargai oleh pihak lain yang melibatkan ketidakjelasan dan 

resiko didalamnya (Mishra, 1996; Mayer et al., 1995). Saunders dan 

Thornhill (2002) mendefinisikan kepercayaan sebagai keadaan psikologis 

yang terdiri dari intensi untuk menerima penghargaan berdasarkan 

pengharapan positif dari intensi atau tingkah laku lainnya. Struktur dari 

kepercayaan dapat dibedakan berdasarkan rasionalitas (kepercayaan 

kognitif) atau emosi (kepercayaan afektif). Menurut Sinclair (1993) 

kepercayaan kognitif direfleksikan dalam keyakinan atau pengharapan 

trustee yang nyata, memiliki integritas dan dapat diramalkan, akan 

mengatakan yang sebenarnya, dan akan bertingkah laku yang adil atau 

sopan. Sedangkan kepercayaan afektif berdasarkan konteks emosi seperti 

persahabatan, perhatian, atau keaslian mengenai perhatiannya terhadap 

kesejahteraan dari pihak lain. Didalam suatu hubungan pertukaran 

(exchange) antara dua pihak, salah satu pihak berada dalam posisi 
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tergantung (vulnerable) terhadap pihak yang lain. Pihak yang tergantung 

disebut trustor, dan pihak lain yang menjadi tempat bergantung dan 

dipercaya disebut trustee. Pihak yang dipercaya (trustee) dituntut untuk 

dapat bersikap dan berperilaku sesuai harapan pihak yang mempercayai 

(trustor), karena trustor dalam posisi bergantung (vulnerable) pada 

trustee. Mayer et al., (1995) memberikan pengertian kepercayaan sebagai 

kebersediaan suatu pihak (trustor) pasrah pada tindakan pihak lain 

(trustee) dengan harapan trustee akan melakukan tindakan penting bagi 

trustor tanpa menghiraukan kemampuan mengontrol atau memonitor 

trustor. Aryee et al., (2002) menegaskan bahwa membangun kepercayaan 

dalam organisasi adalah komponen kunci untuk mengembangkan 

hubungan pertukaran sosial. 

Menurut Robbins (2006) kepercayaan adalah suatu eskpektasi dan 

pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan bertindak secara 

oportunistik melalui kata-kata, tindakan, dan kebijakan. Kemudian Robbins 

(2006) menegaskan terdapat 5 dimensi dalam hal kepercayaan organisasi 

antara lain: 

1. Integritas, merujuk pada kejujuran dan keadaan sebenarnya dan menjadi 

dimensi yang paling penting. Tanpa pemahaman karakter moral dan 

kejujuran dasar orang lain, dimensi kepercayaan tidak berarti. 

2. Kompetensi, mencakup pengetahuan serta keahlian teknis antarpersonal 

individu.  
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3. Konsistensi, terkait dengan kehandalan individu dan prediktabilitas 

dalam membuat penilaian pada diri seseorang untuk menangani situasi. 

4. Kesetiaan, adalah kesediaan untuk melindungi dan menyelamatkan 

muka orang lain. 

5. Keterbukaan, sikap terbuka dan transparan dalam memberikan suatu 

kebenaran seutuhnya. 

2) Determinan Kepercayaan Organisasional 

Kepercayaan organisasional telah menjadi isu penting dalam penelitian 

para pakar, beberapa hasil temuan diantaranya bermanfaat untuk 

mengetahui potensi kekuatan institusi dalam menghadapi tekanan 

eksternalnya. Mayer et al., (1995) mengemukakan bahwa trend angkatan 

kerja maupun organisasi saat ini semakin membutuhkan kepercayaan, dan 

dalam membangun kepercayaan lebih menekankan pada kebutuhan vital 

akan mempertahankan tatanan moral sosial Ivancevich (2007), bahkan 

dalam tatanan organisasional Kramer dan Tyler (1996) menjelaskan 

kemampuan manajer dalam membangun keterbukaan organisasi dan 

membangun daya saing menjadi tuntutan organisasi untuk dapat tetap 

kompetitif, fleksibel, dan berkembang disamping ketidakberdayaan dan 

ketidakpastian sosial. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat 

dirumuskan pengertian kepercayaan pada organisasi sebagai kebersediaan 

anggota untuk yakin pada nilai-nilai dan kebersediaan bergantung pada 

organisasi menjalankan fungsinya yang akhirnya membawa kebaikan bagi 

anggota. Anggota memandang organisasi sebagai pihak yang layak 
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dipercaya untuk dijadikan pihak kedua dalam pertukaran sosial, karena 

organisasi dipandang mampu melangkah kearah kebaikan bagi anggota. 

Sebaliknya organisasi juga berhak untuk mendapatkan kebaikan dari 

anggota untuk kepentingan pencapaian tujuan organisasi. Faktor dari 

kepercayaan yang lazim digunakan sebagai acuan untuk mengungkapkan 

berbagai fenomena seputar kepercayaan secara universal yaitu kompetensi 

(competence), kebijakan atau kepekaan pada pihak lain (benevolence), 

kejujuran (honesty), keterbukaan komunikasi (opennes), dan kehandalan 

(reliability) (Moran dan Hoy, 1998; Whitener et al., 1998; Mishra dan 

Morrissey, 2000). Faktor-faktor tersebut merupakan hasil inventarisasi 

dari berbagai penelitian kepercayaan yang lebih berorientasi individual. 

Beberapa model penelitian yang selaras dengan deskripsi kepercayaan 

organisasi yang telah dijelaskan sebelumnya dan selaras dengan tujuan 

penelitian ini adalah model kepercayaan organisasi dari model of trust 

Aryee et al., (2002) dan model of trust Mayer et al., (1995). 

Model of trust Aryee et al., (2002) mengemukakan tiga dimensi keadilan 

organisasi (distributif, prosedural dan interaksional) saling berkaitkan 

dengan kepercayaan organisasi dan salah satunya (keadilan interaksional) 

berkaitan dengan kepercayaan supervisor. Selain itu ketiga dimensi 

keadilan organisasi juga berkaitkan dengan perilaku yang berhubungan 

dengan kinerja dan sikap karyawan (kinerja, kepuasan kerja, keinginan 

berpindah dan komitmen organisasi). Salah satu implikasi utama model ini 

adalah OMB yang didefinisikan sebagai perilaku opsional yang dibedakan 



 

29 

 

antara individually-directed (OMBI) misalnya membantu untuk 

mengarahkan karyawan baru dan organizationally directed (OMBO) 

misalnya membuat saran inovatif untuk meningkatkan kinerja organisasi.  

 

2.2.3 Kepemimpinan Instruktif 

1. Pengertian Kepemimpinan Instruktif 

Kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting dalam 

manajemen organisasi. Kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya 

keterbatasan- keterbatasan tertentu pada diri manusia. Dari sinilah timbul 

kebutuhan untuk memimpin dan dipimpin. Kepemimpinan didefinisikan 

ke dalam ciri-ciri individual, kebiasan, cara mempengaruhi orang lain, 

interaksi, kedudukan dalam oragnisasi dan persepsi mengenai pengaruh 

yang sah. Menurut Hallinger (2005) mendefinisikan kepemimpinan 

instruksional dalam arti luas dengan menyatakan bahwa kepemimpinan 

instruksional melibatkan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk 

mengembangkan produktifitas dan memuaskan lingkungan kerja untuk 

atasan dan kondisi kerja yang diinginkan dan memperoleh hasil maksimal 

untuk bawahan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi 

orang lain untuk mencapai tujuan dengan antusias (Thoha, 2006). Menurut 

Rivai (2009), kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi 

contoh kepada pengikut-pengikutnya lewat proses komunikasi dalam 

upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah proses 

mengarahkan, membimbing dan mempengaruhi pikiran, perasaan, 
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tindakan dan tingkah laku orang lain untuk digerakkan ke arah tujuan 

tertentu. Kepemimpinan memainkan peranan yang amat penting, bahkan 

dapat dikatakan amat menentukan dalam usaha pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

Kepemimpinan adalah kemampuan mendorong sejumlah orang 

agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah 

pada tujuan bersama menurut (Hasibuan, 2001). Menurut Rivai, 2004, 

kepemimpinan adalah sebuah proses dimana seorang pemimpin dapat 

secara langsung membimbing dan mempengaruhi perilaku dan pekerjaan 

lainnya untuk menuju pencapaian dalam situasi tertentu. Selain itu 

kepemimpinan juga merupakan kemampuan seorang manajer atau 

pemimpin untuk memberikan dorongan kepada bawahan agar bekerja 

dengan penuh keyakinan dan semangat. Dalam sebuah organisasi, 

pemimpin sangatlah dibutuhkan untuk mengembangkan visi dan 

memotivasi para karyawan organisasi agar mencapai visi atau tujuan dan 

meningkatkan kinerja. 

Menurut Hallinger (2005) menyatakan bahwa kepemimpinan 

adalah kemampuan untuk membujuk orang lain untuk mencari tujuan yang 

telah ditetapkan. Hal tersebut merupakan faktor manusia dimana saling 

mengikat satu sama lain untuk membentuk sebuah kelompok dan untuk 

meningkatkan kinerja serta mengarahkan pada tujuan yang sama. Seorang 

pemimpin harus menerapkan gaya kepemimpinan untuk mengelola 

bawahannya, karena seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi 
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keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Berikut ini adalah 

definisi-definisi yang memberi gambaran tentang kepemimpinan, yaitu 

(Rivai, 2004) : 

1. Kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu 

atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada 

individu atau kelompok yang tergabung di dalam wadah tertentu untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

2. Aktivitas pemimpin antara lain terjelma dalam bentuk memberi 

perintah, membimbing dan mempengaruhi kelompok kerja atau orang 

lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien 

3. Aktivitas pemimpin dapat dilukiskan sebagai seni (art) dan bukan ilmu 

(science) untuk mengkoordinasi dan memberikan arah kepada anggota 

kelompok dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.  

4. Memimpin adalah mengambil inisiatif dalam rangka situasi sosial 

(bukan perseorangan) untuk membuat prakarsa baru, menentukan 

prosedur, merancang perbuatan dan segenap kreatifitas lain dan karena 

itu pulalah tujuan organisasi akan tercapai. 

5. Pimpinan selalu berada dalam situasi sosial sebab kepemimpinan pada 

hakikatnya adalah hubungan antara individu dengan individu atau 

kelompok dengan individu atau kelompok lain. Individu atau kelompok 

tertentu disebut pimpinan dan individu atau kelompok lain disebut 

bawahan.  
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6. Pimpinan tidak memisahkan diri dari kelompoknya. Pimpinan bekerja 

dengan orang lain, bekerja melalui orang lain atau keduanya. 

Untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam organisasi maka 

diperlukan peran yang sangat penting dari seorang atasan atau pemimpin. 

Seorang pemimpin memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah 

organisasi sebab seorang pemimpin berperan sebagai pembuat keputusan 

demi kemajuan dari organisasi yang dipimpin. 

Kepemimpinan memiliki banyak gaya dan tipe. Gaya 

kepemimpinan adalah cara pemimpin menggunakan pengaruhnya terhadap 

bawahan. Gaya kempimpinan yang telah dikenal adalah demokratis, 

berorientasi orang, telling, dan otoritas. Sedangkan tipe kepemimpinan 

menunjukkan pada fokus yang ingin dipengaruhi. Kepemimpinan di 

sebuah perguruan tinggi dipegang oleh Rektor. Berkaitan dengan 

kepemimpinan pada tahun 1980-an muncul istilah kepemimpinan dalam 

bidang pendidikan yakni kepemimpinan intstruksional. 

Kepemimpinan instruksional merupakan kepemimpinan yang 

fokus kepada penentuan visi, misi dan tujuan, mengelola, mengatur, 

mengkoordinasikan kurikulum, meningkatkan pembelajaran bermutu, 

serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pembelajaran, serta 

mengkondisikan iklim pembelajaran agar menjadi kondusif sehingga dapat 

memperkuat budaya (Suharsaputra, 2016). Kepemimpinan instruksional 

menekankan pada pembelajaran sebagai aktivitas yang utama di 

organisasi. Pandangan ini mengacu pada pernyataan Pierce (2006). 



 

33 

 

“Instructional leadership focuses on teaching and learning and on 

behavior of teachers in working with students. Leaders influence is 

targeted at students learning via teacers. The emphasis is on the direction 

and impact of influence process itself. 

Menurut Thoha (2006), kepemimpinan instruktif adalah 

kepemimpinan yang mencirikan pimpinan yang selalu bersedia 

menjelaskan, sebagai teman mudah didekati dan  menunjukkan diri 

sebagai orang sejati  bagi bahawannya. Dari pengamatan penulis 

berdasarkan 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. Menurut Hallinger (2005), menyatakan 

bahwa kepemimpinan instruksional adalah kepemimpinan yang 

memfokuskan dan menekankan pada proses pekerjaan yang meliputi 

aturan, proses pekerjaan, asesmen atasan, penilaian serta pengembangan 

karyawan, layanan prima dalam pekerjaan, dan pembangunan komunitas 

karyawan. 
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2. Konsep Kepemimpinan Instruktif 

Perilaku kepemimpinan adalah perilaku khusus/pribadi para pemimpin 

terkait dengan tugas dan perannya sebagai seorang pemimpin. Perilaku 

kepemimpinan dipahami sebagai suatu kepribadian (personality) seorang 

pemimpin yang diwujudkan dalam aktivitas kepemimpinannya dalam 

kaitannya dengan mengelola tugas dan hubungan dengan 

bawahan/pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Perilaku seorang 

pemimpin terkait erat dengan beberapa hal, yaitu kemampuan yang 

dimilikinya, karakter setiap bawahan yang dipimpinnya, jabatan atau 

posisi tertentu yang diembannya, dan budaya organisasi serta situasi 

kondisi yang menyertainya. Teori tentang perilaku kepemimpinan perlu 

diungkap mengingat seorang pemimpin harus mengetahui tingkat 

kematangan para pegawainya agar bisa memimpin mereka secara efektif. 

Banyak pemimpin yang gagal karena tidak mengetahui dengan baik 

karakter dan kebutuhan pegawainya dalam melakukan pekerjaan. 

Dalam upaya menggerakkan dan memotivasi orang lain agar melakukan 

tindakan – tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan, seorang 

pemimpin memiliki beberapa tipe (bentuk) kepemimpinan. Tipe 

kepemimpinan sering disebut perilaku kepemimpinan atau gaya 

kepemimpinan. Berikut adalah tipe – tipe kepemimpinan yang luas dan 

dikenal dan diakui keberadaannya : 
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1. Tipe Otokratik Tipe kepemimpinan ini menganggap bahwa 

kepemimpinan adalah hak pribadinya (pemimpin), sehingga ia tidak 

perlu berkonsultasi dengan orang lain dan tidak boleh ada orang lain 

yang turut campur. Seorang pemimpin yang tergolong otokratik 

memiliki serangkaian karakteristik yang biasanya dipandang sebagai 

karakteristik yang negatif. Menurut Sinclair (1993), “Pemimpin 

otoriter senang mempergunakan ungkapan dalam kehidupan sehari – 

hari dengan mengatakan: “kantor saya” atau “pegawai saya” dan lain 

– lain seolah – olah organisasi atau anggota merupakan miliknya.” 

2.  Tipe Kendali Bebas (Laissez-Faire) Tipe kepemimpinan ini merupakan 

kebalikan dari tipe kepemimpinan otokratik. Dalam tipe ini sang 

pemimpin biasanya menunjukkan perilaku yang pasif dan seringkali 

menghindar diri dari tanggung jawab. Seorang pemimpin kendali 

bebas cenderung memilih peran yang pasif dan membiarkan 

organisasi berjalan menurut temponya sendiri. Sifat kepemimpinan 

pada tipe kendali bebas seolah – olah tidak tampak. 

Kepemimpinannya dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh 

pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan 

melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing – 

masing, baik perseorangan maupun kelompok – kelompok kecil. 

Disini seorang pemimpin mempunyai keyakinan bahwa dengan 

memberikan kebebasan yang seluas – luasnya terhadap bawahan 

maka semua usahanya akan cepat berhasil. 
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3.  Tipe Demokratik. Yang dimaksud dengan tipe demokratik adalah tipe 

pemimpin yang demokratis, dan bukan karena dipilihnya si pemimpin 

secara demokratis. Tipe kepemimpinan di mana pemimpin selalu 

bersedia menerima dan menghargai saran, pendapat, dan nasehat dari 

staf dan bawahan, melalui forum musyawarah untuk mencapai kata 

sepakat. Untuk mencapai keefektifan organisasi, penerapan beberapa 

tipe kepemimpinan di atas perlu disesuaikan dengan tuntutan keadaan. 

Inilah yang dimaksud dengan kepemimpinan situasional. 

Fungsi instruktif dalam sebuah kepemimpinan ini bersifat komunikasi satu 

arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan 

apa, bagaimana, bilamana dan dimana perintah itu dikerjakan agar 

keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif 

memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain 

agar mau melaksanakan perintah (Thoha, 2006). Ciri-ciri dari gaya 

kepemimpinan instruktif ini adalah: a) memberi pengarahan secara 

spesifik tentang apa, bagaimana, dan kapan kegiatan dilakukan; b) 

kegiatan lebih banyak diawasi secara ketat; c) kadar direktif tinggi; d) 

kadar semangat rendah; e) kurang dapat meningkatkan kemampuan 

pegawai; f) kemampuan motivasi rendah; g) tingkat kematangan bawahan 

rendah (Thoha, 2006).  

Marry Jo (2008) sebagaimana ditulis Tennessee Instructional Leadership 

Standars. mengemukakan tujuh dimensi instruksional leadership yang 

terdiri dari (a) perbaikan/peningkatan berkelanjutan (continouus 
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improvement); (b) kultur pembelajaran organisasi (culture for teaching 

and learning); (c) kepemimpinan pembelajaran dan penilaian 

(instructional leadership and assessment); (d) pengembangan profesional 

(professional growth); (e) manajemen (management); (f) etika (ethics); (g) 

(diversivity) 

 

 2.2.4 Perilaku Karyawan 

1) Pengertian Perilaku Karyawan 

Perilaku yang menyimpang adalah perilaku seseorang yang  

melanggar norma-norma organisasi yang secara signifikan 

dalam melakukannya, dapat mengancam dengan baik 

keberadaan organisasi atau anggotanya. Para peneliti telah 

memberikan banyak perilaku yang berbeda nama termasuk 

penyimpangan kerja, perilaku kontraproduktif, perilaku 

antisosial dan ketidaksopanan tempat kerja (Yousefi et al., 

2012) Perilaku kerja yang menyimpang dibagi menjadi dua 

kelompok perilaku kerja menyimpang positif dan negatif. 

Beberapa peneliti fokus pada perilaku kerja menyimpang negatif 

seperti absensi, pengunduran diri, pemotongan  gaji, pelecehan 

seksual dan pengambilan keputusan yang tidak etis (Muafi, 

2011; Vardi dan Weitz, 2004; Robinson dan Bennett, 1995). 

Fokus lain juga diberikan kepada karyawan seperti kenakalan 

tidak mengikuti instruksi manajer, sengaja memperlambat siklus 
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kerja, terlambat kerja, vandalisme, rumor dan sabotase terhadap 

organisasi. Perilaku kerja yang menyimpang telah sering diakui 

sebagai reaksi stres terhadap organisasi, frustrasi, seperti 

masalah keuangan, sosial, dan kondisi kerja yang tidak 

menyenangkan (Muafi, 2011).  

Menurut (Lukacs et al., 2009), perilaku kerja menyimpang 

didefinisikan sebagai tindakan sengaja dilakukan oleh anggota 

organisasi yang melanggar norma-norma inti organisasi atau 

masyarakat. Perilaku tersebut menyebabkan penurunan 

produktivitas, rusaknya citra organisasi, mencederai karyawan 

dan pelanggan, dan paparan tanggung jawab hukum. Perilaku 

kerja menyimpang ketika perilaku kerja yang berjalan diluar 

norma-norma organisasi, yang konsekuensinya dapat 

mempengaruhi semua tingkat organisasi termasuk unit proses 

pengambilan keputusan, produktivitas dan biaya keuangan 

(Coccia, 1998). 

2) Determinan Perilaku Karyawan 

Penelitian yang dilakukan Vardi dan Wiener (1996), ada tiga hal 

pokok, pertama secara formal mendefinisikan konstruk baru perilaku 

menyimpang didalam organisasi (OMB) dan mendiskusikan implikasi 

teoritisnya. Kedua, mengidentifikasi berbagai jenis OMB, dan ketiga 

mengembangkan suatu kerangka kerja konseptual yang akan 

memungkinkan dimasukkannya OMB dalam teori komprehensif 
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motivasi kerja baik itu perilaku yang tepat maupun perilaku 

menyimpang dalam organisasi. Menurut Vardi dan Wiener (1996) 

terdapat tiga jenis OMB yaitu:  

1. OMB Type S, perilaku menyimpang yang bertujuan untuk 

menguntungkan diri sendiri dan orang-orang yang terlibat dalam OMB 

Type S terutama didorong oleh pertimbangan kepentingan diri sendiri 

(proses instrumental). 

2. OMB Type O, perilaku menyimpang yang bertujuan untuk 

menguntungkan organisasi dan orang-orang yang terlibat dalam OMB 

Type O melakukannya karena sebagian besar mereka memiliki loyalitas 

pada organisasi (proses normatif). 

3. OMB Type D, perilaku menyimpang yang bertujuan untuk menimbulkan 

kerusakan dan mungkin dipicu oleh salah satu instrumen atau kekuatan 

normatif, atau oleh keduanya pada saat yang sama 

Perilaku menyimpang organisasi (OMB) didefinisikan sebagai 

tindakan yang disengaja oleh anggota organisasi yang menentang dan 

melanggar (a) bersama organisasi norma dan harapan , dan  atau (b) nilai-

nilai inti masyarakat, adat istiadat dan standar perilaku yang tepat. Sinclair 

(1993), menyatakan bahwa nilai definisi sebagai bentuk keyakinan, dan 

sumber utama dari nilai-nilai tersebut mungkin berupa harapan sosial, 

terutama ketika mereka bersama. Nilai dapat ditafsirkan sebagai keyakinan 

normatif, setelah dibentuk mereka dapat bertindak sebagai panduan perilaku 
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normatif, penghargaan dan hukuman atas konsekuensi tindakan (Wiener, 

1988). 

Aspek perilaku OMB dapat diukur menggunakan jumlah frekuensi 

tindakan perilaku sehubungan dengan unit organisasi tertentu atau dengan 

masing-masing anggota. Mengukur frekuensi ini dapat dilakukan dengan 

pembobotan indeks dampak perilaku menyimpang. Indeks terdiri dari dua 

aspek yaitu (a) melanggar sentralitas norma atau nilai (Wiener, 1988) dan 

(b) tingkat pemikiran sebelumnya atau perencanaan yang terlibat dalam 

perilaku menyimpang. Meskipun orang cenderung cukup enggan untuk 

secara terbuka menyatakan niat untuk berbuat jahat, langkah-langkah 

operasional mungkin dapat dikembangkan. Indeks multifaset seperti 

(perilaku dan sikap) digunakan oleh peneliti untuk mengukur OMB. OMB 

diklasifikasikan menjadi tiga jenis berdasarkan niat yang mendasari: 

1. OMB yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri (Tipe S), perilaku 

menyimpang ini sebagian besar berasal internal organisasi. Perilaku 

seperti ini mungkin memiliki tiga kategori (1) bekerja sendiri 

(mendistorsi data), (2) properti organisasi sumber daya, simbol atau 

peraturan (mencuri dan menjual rahasia manufaktur), dan (3) anggota 

lainnya (melecehkan rekan-rekan). 

2. OMB yang dimaksudkan untuk menguntungkan anggota organisasi 

secara menyeluruh (Tipe O) misalnya memalsukan catatan untuk 

meningkatkan kesempatan mendapatkan kontrak organisasi. Biasanya 

berasal dari eksternal organisasi. 
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3. OMB yang dimaksudkan untuk menimbulkan kerusakan dan menjadi 

destruktif (Tipe D). Hal yang mendasari perilaku menyimpang Tipe S 

dan O adalah untuk memberikan manfaat untuk individu atau organisasi, 

sedangkan Tipe D adalah untuk menyakiti orang lain atau organisasi. 

Contohnya menyabotase peralatan organisasi. 

OMB Tipe O bergantung pada ideologi dan nilai-nilai, dan orang-

orang tersebut sangat mengidentifikasi misi dan kepemimpinan organisasi. 

Mendasari niat tersebut mungkin kekuatan normatif seperti kasus merusak 

properti organisasi sebagai rasa solidaritas terhadap anggota serikat, namun 

pada saat yang sama, perilaku semacam ini mungkin sebagian besar 

ditentukan oleh faktor kepuasan pribadi dari tindakan balas dendam atau 

kekerasan. Inilah sebabnya mengapa peneliti berpendapat bahwa pada 

prinsipnya normatif dan instrumental mungkin saling bertemu secara 

bersamaan untuk menentukan OMB Tipe D. 

OMB berdampak pada pengambilan keputusan dan pengolahan 

informasi sosial. Model The March dan Simon membahas bahwa salah satu 

penentu utama OMB adalah perhitungan rasional utilitas perilaku diri 

terhadap pertimbangan proses pengambilan keputusan. Model Salancik dan 

Pfeffer Model mengemukakan bahwa keyakinan dan harapan mempengaruhi 

perilaku menyimpang seseorang dalam organisasi. Menurut Wiener (1988) 

terdapat beberapa jenis penyebab utama OMB : 
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1. Individual factor :  

Personality, Person organization value congruence, Generalized value 

of loyalty and duty, Personal circumstances, Dissatisfaction of personal 

need by the organization. 

2. Organizational factor :  

Built-in opportunity, Control system, Organizational Culture, 

Organizational cohesiveness, Organizational goals. 

Penelitian Yousefi et al., (2012), perilaku menyimpang karyawan 

adalah perilaku yang secara konsisten melanggar aturan organisasi seperti 

tidur di tempat kerja, berkelahi ditempat kerja, datang terlambat, atau 

menyalahgunakan posisi (Ivancevich, 2007). Pemimpin sering harus 

berurusan dengan karyawan yang terlibat dalam berbagai tindakan perilaku 

menyimpang seperti pencurian oleh karyawan, penyalahgunaan fasilitas 

organisasi atau properti, pengungkapan rahasia, penggelapan, sabotase 

produk, atau penggunaan telepon organisasi dan kartu kredit untuk 

keperluan pribadi (Purpa, 2002). Maclane dan Walmsley (2010), melakukan 

klasifikasi untuk berbagai perilaku menyimpang yaitu: (1) Pencurian dan 

perilaku terkait, (2) Pengrusakan properti, (3) Penyalahgunaan informasi, (4) 

Penyalahgunaan waktu dan sumber daya, (5) Perilaku tidak aman, (6) 

Rendahnya tingkat kehadiran, (7) Minimnya kualitas kerja, (8) Penggunaan 

alkohol, (9) Penggunaan obat terlarang, (10) Inappropriate tindakan lisan, 

(11) Kekerasan fisik.  
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Ivancevich (2007) mengklasifikasikan perilaku menyimpang 

karyawan dalam beberapa kelompok, yaitu :  

1. Karyawan yang kualitas atau kuantitas pekerjaan tidak memuaskan, 

karena kurangnya kemampuan, pelatihan, atau motivasi. 

2. Masalah-masalah pribadi diluar pekerjaan mulai mempengaruhi 

produktivitas karyawan pada pekerjaan, masalah-masalah ini dapat 

mencakup alkoholisme, obat-obatan, atau hubungan keluarga. 

3. Karyawan yang melanggar hukum seperti mencuri dari organisasi atau 

karyawan atau melakukan kekerasan fisik. 

4. Karyawan yang secara konsisten melanggar peraturan organisasi dan 

tidak menanggapi reaksi pengawasan. 

Appelbaum et al., (2005) menjelaskan bahwa perilaku menyimpang 

positif seringkali disebut dengan perilaku proporsional yang ditunjukan 

dengan perilaku loyalitas organisasional (organizational citizenship 

behavior), peniup peluit (whistle-blowing), tanggung jawab sosial 

korporasi (corporate social responbility) dan kreatifitas atau inovasi. 

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 berperan dalam menjelaskan perilaku menyimpang baik positif 

seperti perilaku proporsial maupun perilaku menyimpang negatif 
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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. Demikian pula aspek-aspek kepribadian 

dalam hal ini person-based predictors menjelaskan bahwa kepribadian 

adalah prediktor perilaku menyimpang baik menyimpang positif maupun 

negatif. Teori kognisi sosial (social cognitive theory) menjelaskan bahwa 

pendekatan kedua prediktor yaitu situasi dan kepribadian dalam 

menjelaskan perilaku menyimpang negatif tidak bersifat saling 

meniadakan (mutually exclusive) melainkan saling berinteraksi satu 

dengan yang lainnya dalam menjelaskan perilaku menyimpang baik positif 

maupun negatif.  

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Kepemimpinan Instruktif terhadap Kepercayaan Organisasi  

Bass (1985) menyatakan bahwa kepercayaan (trust) bawahan 

merupakan konsekuensi logis dari kepemimpinan, karena kepercayaan 

merupakan faktor esensial dalam manajemen perubahan serta dibutuhkan 

untuk pengambilan resiko yang merupakan bagian integral dari transformasi 

organisasional, dan kepemimpinan seringkali diidentifikasi melalui 

dampaknya terhadap sikap, nilai, asumsi, dan komitmen pari para pengikut 

(Yukl,1998). Apabila bawahan bersedia mengubah sikap, nilai, asumsi dan 

komitmennya sedemikian rupa sehingga selaras dengan organisasinya, maka 

diyakini bahwa mereka memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi atas 



 

45 

 

integritas dan kredibilitas pemimpinnya (Kouzes dan Posner,2004). Secara 

empiris, penelitian ini didukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Krishnan and Srinivas (1998) yang temuannya menunjukkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan yang diiplementasikan 

dalam suatu organisasi terhadap kepercayaan organisasional. 

Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas pemimpin. 

Keberhasilan atau kegagalan yang dialami sebagian besar dari organisasi 

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 
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kepercayaan dalam organisasi. Ketika seorang pemimpin instruktif dalam 

suatu organisasi mampu memberikan sikap serta teladan yang baik maka 

secara tidak langsung karyawan akan memberikan timbal balik yang sama 

kepada organisasi dan hal tersebut akan mampu meningkatkan kepercayaan 

karyawan terhadap organisasi.  

2.3.2 Pengaruh Keadilan Organisasi terhadap Kepercayaan Organisasi  

Keadilan organisasi menjadi faktor penting untuk mengembangkan 

kepercayaan organisasi dan sikap kerja. Hasil penelitian Latan (2014) 

menunjukkan bahwa keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap 

kepercayaan karyawan. Hasil penelitian Eskandari et al., (2013) 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara keadilan 

organisasi (keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan interaksional) 

dengan kepercayaan organisasional. Hasil penelitian Mansour (2014) 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara dukungan organisasi 

dengan kepercayaan organisasi dan dukungan atasan dan kepercayaan 

pengawas. Selain itu ada hubungan positif dari keadilan distributif terhadap 

dukungan organisasi, dan hubungan negatif keadilan distributif terhadap 

(kepercayaan pengawas, kepercayaan organisasi, dukungan atasan). Ada 

hubungan positif antara keadilan prosedural terhadap (dukungan atasan, 

kepercayaan pengawas) dan hubungan negatif keadilan prosedural terhadap 

(dukungan organisasi, kepercayaan organisasi). Terakhir, ada hubungan 

positif keadilan interaksional terhadap (dukungan organisasi, kepercayaan 

organisasi, dukungan atasan, kepercayaan pengawas). Serta hasil penelitian 
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Wong (2004) menunjukkan bahwa keadilan distributif dan keadilan 

prosedural memiliki efek yang lebih kuat mempengaruhi kepercayaan dalam 

organisasi. Karyawan yang mendapatkan perlakuan setara antara karyawan 

yang satu dengan karyawan yang lain akan menyebabkan munculnya rasa 

keadilan organisasi yang kuat. Ketika keadilan organisasi sudah dirasakan 

oleh hampir seluruh karyawan maka secara otomatis hal tersebut akan 

meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap organisasi.  

 

2.3.3 Pengaruh Kepemimpinan Instruktif terhadap Perilaku Menyimpang 

Karyawan  

Williams and Anderson (1998) memaparkan bahwa penerapan 

perilaku loyalitas dapat mengikat para pemimpin dan karyawan dengan 

membangun sikap dan perilaku sesuai dengan visi, misi dan strategi 

organisasi dan dapat meminimalkan perilaku menyimpang. Pemimpin 

dapat menetapkan mekanisme untuk mempertahankan, mengembangkan 

atau mengubah perilaku karyawan. Mekanisme yang diajarkan oleh 

seorang pemimpin kemudian akan diadaptasi oleh para pengikutnya 

melalui proses sosialisasi. Proses sosialisasi untuk mengirimkan visi dan 

misi dari seorang pemimpin ke organisasi melalui proses yang tepat 

memerlukan kepemimpinan yang tepat, sehingga  dapat mengurangi 

perilaku menyimpang karyawan. Jika rasa perilaku loyalitas pegawai 
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tersebut telah  terbentuk dengan baik, berarti pegawai tersebut dapat 

mengendalikan  perilakunya sendiri tanpa harus diperintah atasan sehingga 

mengurangi perilaku menyimpang karyawan. Pimpinan instruktif memiliki 

peran yang sangat penting bagi berjalnnya suatu organisasi dimana setiap 

keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pimpinan instruktif akan 

berdampak langsung kepada karyawan. Ketika karyawan beropini bahwa 

pimpinan konstruktif tidak mampu menjalankan organisasi sesuai dengan 

apa yang diharapkan oleh karyawan maka karyawan akan cenderung 

berperilaku menyimpang. Oleh sebab itu terdapat hubungan yang sangat 

erat antara perilaku pimpinan instruktif dengan sikap menyimpang dari 

karyawan.  

  

2.3.4 Pengaruh Keadilan Organisasi terhadap Perilaku Menyimpang 

Karyawan 

Penelitian Ince dan Gul (2011), keadilan organisasional sebagai 

kondisi pekerjaan yang mengarahkan karyawan pada suatu keyakinan 

bahwa mereka diperlakukan secara adil atau tidak adil oleh organisasinya, 

keadilan organisasi merupakan motivator penting dalam suatu lingkungan 

pekerjaan. Ketika individu merasakan suatu ketidakadilan, moral mereka 

akan turun, mereka kemungkinan besar akan meninggalkan pekerjaannya, 
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dan bahkan mungkin membalas dendam terhadap organisasinya karena hal 

tersebut akan memicu munculnya rasa tidak percaya pada organisasi, yang 

pada akhirnya akan meningkatkan motivasi karyawan untuk berperilaku 

menyimpang ditempat kerja. Keadilan organisasi berkaitan erat dengan 

perilaku menyimpang karyawan. Hal ini disebabkan karena ketika 

karyawan merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil di organisasi dan 

tidak memiliki tempat untuk mengutarakan aspirasinya maka karyawan 

akan cenderung bersikap menyimpang.   

 

2.3.5 Pengaruh Kepercayaan Organisasi terhadap Perilaku Menyimpang 

Karyawan  

Penelitian Al-Abr Row et al., (2013) menunjukkan kepercayaan 

organisasional berpotensi mempengaruhi perilaku menyimpang di tempat 

kerja. Suatu organisasi apabila tumbuh suatu 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. 

Ullah dan Rabsana (2010) yang membahas kepercayaan pada organisasi 

dalam makna yang lebih luas, dimana setiap anggota pasti akan menaruh 

harapan besar terhadap hubungan yang dijalin dengan organisasinya, dan 

semakin besar harapan positif anggota terhadap perilaku jalinan hubungan 

yang dikembangkan organisasi, merupakan indikasi besarnya tingkat 
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kepercayaan mereka pada organisasi. Atas dasar keyakinan itulah individu 

didalam organisasi membangun persepsi kepercayaan pada individu lain 

dan pada organisasinya secara simultan. 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). Kepercayaan 

organisasi juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku 

menyimpang karyawan. Ketika karyawan sudah tidak percaya dengan 

organisasi maka hal tersebut akan menyebabkan karyawan berperilaku atau 

bertindak menyimpang sebagai bukti ketidakpercayaan mereka terhadap 

organisasi.  

2.3.6 Pengaruh Kepemimpinan Instruktif terhadap Perilaku Menyimpang 

Karyawan melalui Kepercayaan Organisasi 

   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 
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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 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. 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. Kepemimpinan Rektor 
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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 UGM merasa di anak tirikan oleh Kemenristek DIKTI  

akibat kebijakan UGM menjadi PTN BH.   

 

2.3.7 Pengaruh Keadilan Organisasi terhadap Perilaku Menyimpang 

Karyawan melalui Kepercayaan Organisasi 

Aslam dan Sadaqat (2011), mendefinisikan keadilan organisasional 

sebagai kondisi pekerjaan yang mengarahkan individu pada suatu 

keyakinan bahwa mereka diperlakukan secara adil atau tidak adil oleh 

organisasinya. Ketika individu merasakan suatu ketidakadilan, moral 

mereka akan turun, mereka kemungkinan besar akan meninggalkan 

pekerjaannya, dan bahkan mungkin membalas dendam terhadap 

organisasinya. Aspek keadilan sangat penting artinya dalam kehidupan 

organisasi, karena akibat-akibat yang dapat terjadi jika keadilan tidak ada 

dalam kehidupan organisasi. Sebagai contoh, persepsi jika sebuah 

organisasi atau yang merepresentasikannya berlaku tidak adil 

diasosiasikan dengan tingkat kepercayaan pada organisasi yang rendah 
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dari para anggota organisasi, demikian juga tingkat kejahatan 

dilingkungan kerja serta keinginan untuk melakukan protes akan 

meningkat (Rezaiean et al., 2010). 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. 
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2.4  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dinyatakan dalam bentuk skema sederhana yang utuh 

menurut pokok-pokok penelitian dan hubungannnya. Kerangka pemikiran 

dalam bentuk skema ini diharapkan dapat menggambarkan isi penelitian dan 

identifikasinya, sehingga sumber data dan pengolahan terarah. Kerangka 

pikiran yang akan penulis kemukakan adalah : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir Penelitian 

2.5 Hipotesis Penelitian 

H1 : Terdapat pengaruh antara Kepemimpinan Instruktif terhadap Kepercayaan 

Organisasi Universitas Gajah Mada  

H2 : Terdapat pengaruh antara Keadilan Organisasi terhadap Kepercayaan 

Organisasi Universitas Gajah Mada  

H3 : Terdapat pengaruh antara Kepemimpinan Instruktif terhadap Perilaku  

Menyimpang Karyawan Universitas Gajah Mada 

H4 : Terdapat pengaruh antara Keadilan Organisasi terhadap Perilaku  

Menyimpang Karyawan Universitas Gajah Mada  

Keadilan 
Organisasi (X2) 
 

Kepercayaan 
Organisasi (Y1) 
 

Kepemimpinan 
Instruktif (X1) 
 
 

Perilaku Menyimpang 
Karyawan (Y2) 
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H5 : Terdapat pengaruh antara Kepercayaan Organisasi terhadap Perilaku 

Menyimpang Karyawan Universitas Gajah Mada  

H6 : Terdapat pengaruh antara Kepemimpinan Instruktif terhadap Perilaku 

Menyimpang Karyawan Universitas Gajah Mada melalui Kepercayaan 

Organisasi  

H7 : Terdapat pengaruh antara Keadilan Organisasi terhadap Perilaku 

Menyimpang Karyawan Universitas Gajah Mada melalui Kepercayaan 

Organisasi 

 

 

 

 


