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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

 
Penelitian ini mengkaji tentang Kepemimpinan Instruktif dan Keadilan 

Organisasi terhadap perilaku menyimpang ditempat kerja dengan kepercayaan 

organisasional sebagai variabel intervening pada karyawan Universitas Gadjah 

Mada. 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. Fenomena yang terjadi 

pada saat ini adalah mulai berkurangnya atau menurunnya tingkat kepercayaan para 

karyawannya terhadap organisasi, sehingga mengakibatkan meningkatnya 

intensitas untuk melakukan perilaku menyimpang dari para karyawannya. Dari 

pengamatan penulis ketika penulis sebelum melakukan penelitian diketahui bahwa 

Rektor memiliki gaya kepemimpinan tersendiri yang unik dalam memimpin para 

bawahannya dalam pencapaian target 

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian mengenai Pengaruh 

Kepemimpinan Instruktif dan Keadilan Organisasi Terhadap Perilaku Menyimpang 

Karyawan Melalui Kepercayaan Organisasi Sebagai Variabel Intervening (Studi 

Pada Universitas Gadjah Mada). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil dari 

karyawan Universitas Gadjah Mada yang memenuhi kriteria syarat penelitian. 

Karyawan yang diteliti dalam penelitian ini sebanyak 110 karyawan. Data yang 

digunakan merupakan data primer hasil kuesioner yang disebarkan kepada 
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responden penelitian yaitu sejumlah 110 karyawan Universitas Gadjah Mada. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari 

hasil jawaban responden yang menjadi sampel penelitian melalui kuesioner. Hasil 

dari jawaban-jawaban dari para responden ini yang nantinya akan menjadi 

informasi untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya.  

Sesuai dengan permasalahan dan perumusan masalah yang telah 

dikemukakan serta kepentingan pengujian hipotesis maka teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif yang meliputi penilaian 

responden terhadap variabel-variabel yang diteliti dan analisis kuantitatif sebagai 

analisis yang menggunakan rumus dan teknik perhitungan untuk mengatasi masalah 

yang sedang diteliti. Teknik perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model Analisis Regresi Linier Berganda serta analisis jalur (Path Analysis) 

4.1  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.1.1  Hasil Uji Validitas 

 Pengujian validitas dilakukan berdasarkan analisis item yaitu 

mengkorelasikan skor setiap item dengan skor variabel (hasil penjumlahan 

seluruh skor item pertanyaan). Teknik korelasinya memakai Pearson 

Correlation, dihitung dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS 

versi 23.0. Pengujian validitas di dalam penelitian ini dilakukan pada 30 

responden dengan taraf nyata sebesar 0,05 atau 5%.  Item pertanyaan dinyatakan 

valid apabila memiliki nilai  rhitung> rtabel  atau sig ≤ 0,05. Hasil uji validitas 
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berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS for Windows 23.0 dapat 

dilihat pada tabel 4.1: 

Tabel 4.1 
Hasil Uji Validitas 

 
Variabel Indikator rhitung Sig rtabel Keterangan 

Kepemimpinan 
Instruktif (X1) 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

X1.5 

X1.6 

X1.7 

X1.8 

X1.9 

 

0.797 
0.847 
0.913 
0.785 
0.481 
0.724 
0.797 
0.847 
0.913 

 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.007 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

 

0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 

 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 
Keadilan 
 Organisasi (X2)  
 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

X2.5 

X2.6 

X2.7 

X2.8 

X2.9 

X2.10 

X2.11 

X2.12 

X2.13 

0.896 
0.921 
0.889 
0.840 
0.905 
0.878 
0.896 
0.921 
0.889 
0.840 
0.905 
0.701 
0.520 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.003 

0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Kepercayaan 
Organisasi (Y1) 

Y1.1 

Y1.2 

Y1.3 

Y1.4 

Y1.5 

Y1.6 

Y1.7 

Y1.8 

Y1.9 

Y1.10 

Y1.11 

Y1.12 

 

0.809 
0.869 
0.837 
0.868 
0.845 
0.757 
0.809 
0.869 
0.837 
0.868 
0.845 
0.757 

 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

 

0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 

 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Perilaku Menyimpang 
Karyawan (Y2) 
 

Y2.1 

Y2.2 

Y2.3 

0.902 
0.894 
0.810 

0.000 
0.000 
0.000 

0.3061 
0.3061 
0.3061 

Valid 
Valid 
Valid 
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Y2.4 

Y2.5 

Y2.6 

Y2.7 

Y2.8 

Y2.9 

Y2.10 

Y2.11 

Y2.12 

Y2.13 

0.860 
0.912 
0.891 
0.902 
0.894 
0.810 
0.860 
0.912 
0.891 
0.912 

 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

 

0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 
0.3061 

 
 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, diperoleh nilai rhitung  dari semua item kuesioner 

variabel penelitian yaitu Kepemimpinan Instruktif, Keadilan Organisasi, 

Kepercayaan Organisasi dan Perilaku Menyimpang Karyawan Melalui 

menunjukkan lebih besar dari nilai rtabel atau sig ≤ 0,05.  Sehingga kuesioner dari 

variabel-variabel Kepemimpinan Instruktif, Keadilan Organisasi, Kepercayaan 

Organisasi dan Perilaku Menyimpang Karyawan valid dan dapat digunakan untuk 

penelitian selanjutnya. 

4.1.2 Hasil Uji Reliabilitas  

Reliabilitas berarti jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Semakin tinggi koefisien reliabilitas 

semakin reliabel jawaban yang diperoleh dari responden. Pengujian reliabilitas 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung besarnya nilai Cronbach’s 

Alpha instrumen dari masing-masing variabel yang diuji. Apabila nilai 

Cronbach ' s Coefficient Alpha lebih besar dari 0,6, maka jawaban dari para 

responden pada kuesioner sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan reliabel. Jika 

nilai Cronbachs Coefficient Alpha lebih kecil 0,6, maka jawaban dari para 
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responden pada kuesioner sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan tidak reliable. 

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada  Tabel 4.2 : 

Tabel 4.2 
Hasil Uji Reliabilitas 

 
Variabel Alpha Cronbach Keterangan 

Kepemimpinan  
Instruktif (X1) 

0.923 Reliabel 

Keadilan 
Organisasi (X2)  
 

0.912 Reliabel 

Kepercayaan 
Organisasi (Y1) 

0.959 Reliabel 

Perilaku Menyimpang 
Karyawan (Y2) 
 

0.976 Reliabel 

                  Sumber: Data primer diolah, 2018  
 

 
Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, diperoleh nilai nilai Alpha Cronbach dari semua 

variabel penelitian menunjukkan lebih besar dari nilai 0,6. Dengan demikian 

jawaban-jawaban responden dari variabel-variabel penelitian yaitu Kepemimpinan 

Instruktif, Keadilan Organisasi, Kepercayaan Organisasi dan Perilaku Menyimpang 

Karyawan reliabel, sehingga kuesioner dari variabel-variabel Kepemimpinan 

Instruktif, Keadilan Organisasi, Kepercayaan Organisasi dan Perilaku Menyimpang 

Karyawan reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

4.2  Analisis Deskriptif  Statistik 

Analisis ini menggambarkan tentang identitas responden yang diteliti dan 

deskripsi data variabel penelitian dari variabel Kepemimpinan Instruktif, Keadilan 

Organisasi, Kepercayaan Organisasi dan Perilaku Menyimpang Karyawan. 

 

 



 
 

89 

 

4.2.1 Deskriptif Identitas Responden 

Deskripsi identitas responden karyawan yang bekerja di Universitas Gajah 

Mada secara lengkap adalah sebagai berikut : 

1. Deskriptif Identitas Responden 

Deskripsi identitas responden karyawan Universitas Gajah Mada secara 

lengkap adalah sebagai berikut : 

a. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin Responden  

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 110 responden diperoleh 

data tentang jenis kelamin responden penelitian. Karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 
Jumlah Responden 

Frekuensi Prosentase 
Laki-laki 70 63.6 
Perempuan 40 36.4 
Total 110 100.0 

 Sumber: Data primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui dari 110 responden yang berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 70 orang (63.6 persen), sedangkan untuk responden 

perempuan sebanyak 40 orang (36.4 persen). Hal ini menunjukkan bahwa 

karyawan Universitas Gadjah Mada ini didominasi oleh laki-laki.  

b. Karakteristik Berdasarkan Status Pernikahan Responden 

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 110 responden diperoleh 

data tentang Status Pernikahan responden penelitian. Karakteristik responden 

berdasarkan Status Pernikahan dapat di lihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan 

Status Pernikahan 
Jumlah Responden 

Frekuensi Prosentase 
Belum Menikah 34 30.9 
Menikah 76 69.1 
Total 110 100.0 

   Sumber: Data primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui dari 110 responden yang belum 

menikah sebanyak 34 orang (30.9 persen), sedangkan untuk responden yang 

sudah menikah sebanyak 76 orang (69.1 persen). Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas karyawan Universitas Gadjah Mada sudah menikah.  

c. Karakteristik Berdasarkan Usia Responden  

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 110 responden diperoleh data 

tentang tingkat usia responden penelitian. Karakteristik responden berdasarkan 

usia dapat di lihat pada Tabel 4.5 

Tabel 4.5 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia  

Usia 
Jumlah Responden 

Frekuensi Prosentase 
< 20 tahun 8 7.3 
>50 tahun 14 12.7 
20-30 tahun 18 16.4 
31-40 tahun 22 20.0 
41-50 tahun 48 43.6 
Total 110 100.0 

 Sumber: Data primer diolah, 2018 
 
 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui dari 110 responden yang 

mempunyai usia responden < 20 tahun sebanyak 8 orang (7.3 persen), berusia 

antara 20 – 30 tahun sebanyak 18 orang  (16.4 persen), berusia antara 31 – 40 

tahun sebanyak 22 orang  (20.0 persen), berusia antara 41 – 50 tahun sebanyak 
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48 orang  (43.6 persen), diatas 50 tahun sebanyak 14 orang (12.7 persen). Hal 

ini menunjukkan bahwa mayoritas karyawan Universitas Gadjah Mada adalah 

berusia 41 – 50 tahun.  

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 110 responden diperoleh 

data tentang masa kerja karyawan Universitas Gajah Mada. Karakteristik 

responden berdasarkan pekerjaan dapat di lihat pada Tabel 4.6 

Tabel 4.6 
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

 

Masa Kerja 
Jumlah Responden 

Frekuensi Prosentase  
> 10 tahun 54 49.1 
1-5 tahun 15 13.6 
6-10 tahun 41 37.3 

Total 110 100.0 
 Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui dari 110 responden masa kerja 

responden adalah masa kerja responden adalah 1-5 tahun sebanyak 15 orang 

(13.6 persen), serta masa kerja responden adalah  6-10 tahun sebanyak 41 orang 

(37.3 persen), serta masa kerja responden adalah > 10 tahun tahun sebanyak 54 

orang (49.1 persen). Hal ini menunjukkan bahwa karyawan Universitas Gadjah 

Mada mayoritas mempunyai masa kerja lebih dari 10 tahun. Hal ini bahwa 

karyawan di Universitas Gadjah Mada sudah lama bekerja di Universitas 

Gadjah Mada. 
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e. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Per Bulan 

Berdasarkan kuisioner yang dikumpulkan dari 110 responden diperoleh 

data tentang pendapatan karyawan Universitas Gadjah Mada. Karakteristik 

responden berdasarkan pendapatan dapat di lihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Per Bulan 

 

Pendapatan Per Bulan 
Jumlah Responden 

Frekuensi Prosentase  
> Rp3.500.000 17 15.5 
Rp 1.500.000-Rp2.500.000 21 19.1 
Rp 2.500.000-Rp3.500.000 72 65.5 
Total 110 100.0 

 Sumber: Data primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui dari 110 responden, pendapatan 

responden di atas Rp 3.500.000 sebanyak 17 orang (15.5 persen), selanjutnya 

pendapatan responden antara Rp 1.500.000 – Rp. 2.500.000 yaitu sebanyak 21 

orang (19.1 persen) dan pendapatan responden adalah antara Rp 2.500.000- Rp 

3.500.000 yaitu sebanyak 72 orang (65.5 persen). Hal ini menunjukkan bahwa 

karyawan Universitas Gadjah Mada mayoritas mempunyai pendapatan antara 

Rp 2.500.000- Rp 3.500.000. 

f. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Berdasarkan kuisioner yang dikumpulkan dari 110 responden diperoleh 

data tentang pendidikan terakhir karyawan Universitas Gadjah Mada. 

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat di lihat pada 

Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

Pendapatan Per Bulan 
Jumlah Responden 

Frekuensi Prosentase  
Diploma 30 27.3 
Master 11 10.0 
Sarjana 52 47.3 
SMA 17 15.5 

Total 110 100.0 
 Sumber: Data primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui dari 110 responden, pendidikan 

terakhir responden adalah SMA sebanyak 17 orang (15.5 persen), selanjutnya 

pendidikan terakhir responden adalah Diploma yaitu sebanyak 30 orang (27.3 

persen) dan pendidikan terakhir responden adalah Sarjana yaitu sebanyak 52 

orang (47.3 persen). Sedangkan pendidikan terakhir responden adalah Master 

aitu sebanyak 11 orang (10.0 persen). Hal ini menunjukkan bahwa karyawan 

Universitas Gajah Mada mayoritas berpendidikan sarjana. 

 

 4.2.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskripsi variabel penelitian menunjukkan rekapitulasi tanggapan-

tanggapan responden terhadap pertanyaan dari Kepemimpinan Instruktif, 

Keadilan Organisasi, Kepercayaan Organisasi dan Perilaku Menyimpang 

Karyawan Universitas Gadjah Mada yang terdiri dari beberapa item-item 

pernyataan dengan skala Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju Agak Tidak Setuju, 

Agak Setuju, Setuju dan Sangat Setuju. Berikut deskripsi penilaian responden 

terhadap masing-masing item-item variabel penelitian yang diperoleh dengan 

perhitungan interval sebagai berikut  :        



 
 

94 

 

IKl
BMinBMax 

 

I   : Interval 

BMax : Rentang Tertinggi 

BMin : Rentang Terendah 

Kl  : jumlah Kelas 

Interval  =      

 

   Interval = 0,833 

Kemudian penilaian variabel dihitung berdasarkan penilaian rata-rata pada 

setiap variabel, selanjutnya diskor dengan interval sebagai-berikut : 

1. Interval 1.000    s/d  1.833 kategori Sangat Tidak Setuju 

2. Interval >1.833  s/d  2.667  kategori Tidak Setuju 

3. Interval >2.667  s/d  3.500 kategori Agak Tidak Setuju  

4. Interval >3.500  s/d  4.333 kategori Agak Setuju  

5. Interval >4.333  s/d  5.167 kategori Setuju 

6. Interval >5.167  s/d  6.000 kategori Sangat Setuju 

 
1. Kepemimpinan Instruktif (X1) 

 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. Dari 

6 – 1 
 

6 
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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. Berikut distribusi jawaban responden terhadap variabel 

kepemimpinan instruktif dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 
Rata-rata Penilaian Responden Tentang Kepemimpinan Instruktif 

 
No 

item 
Item Pernyataan Rerata Kategori 

1 Pimpinan merumuskan visi, misi dan tujuan 
organisasi 3.30 

Agak Tidak 
Setuju 

2 Pimpinan mengkomunikasikan visi, misi dan 
tujuan organisasi 3.45 

Agak Tidak 
Setuju 

3 Pimpinan mengkoordinasikan budaya kerja 
yang akan digunakan di lingkungan organisasi 3.48 

Agak Tidak 
Setuju 

4 Pimpinan mengkoordinasikan pembagian 
tugas karyawan dalam 
Pekerjaan 

3.55 
Agak Setuju 

5 
Pimpinan menetapkan standar pekerjaan 
kepada bawahan 3.54 

Agak Setuju 

6 
Pimpinan konsisten dalam melaksanakan 
standar pekerjaan kepada bawahan 3.55 

Agak Setuju 

7 Pimpinan mendorong terciptanya iklim kerja 
yang kondusif 3.30 

Agak Tidak 
Setuju 

8 Pimpinan melaksanakan supervisi program 
kerja 3.45 

Agak Tidak 
Setuju 
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9 Pimpinan melaksanakan evaluasi program 
kerja 3.48 

Agak Tidak 
Setuju 

Rerata 
3.45 

Agak 
Tidak 
Setuju 

 Sumber: Data primer diolah, 2018 

  Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dinyatakan variabel kepemimpinan 

instruktif memiliki skor rata-rata sebesar 3.45 yang berada dalam interval (> 

2.667  s/d  3.500) atau dalam kategori Agak tidak setuju atau belum begitu 

sesuai dengan yang dirasakan karyawan. Hal ini menjelaskan bahwa responden 

secara umum memberikan jawaban yang netral atau sedang terhadap seluruh 

indikator dari variabel kepemimpinan instruktif. Berdasarkan Tabel 4.9 dapat 

diketahui bahwa 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 di Universitas Gajah Mada masih 

kurang dirasakan karyawan. 

 
2. Variabel Keadilan Organisasi (X2)  

 Keadilan Organisasi adalah pandangan karyawan terhadap kewajaran 

proses penghargaan dan keputusan hukuman yang dibuat organisasi sifatnya 

penting seperti keharusan membayar imbalan/insentif, evaluasi, promosi dan 

tindakan disipliner. Persepsi yang baik mengenai keadilan akan menghasilkan 
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keluaran organisasi yang lebih baik seperti peningkatan komitmen organisasi, 

keinginan tetap tinggal dalam organisasi dan peningkatan kinerja (Mc Farlin dan 

Sweeny, 1992). 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. Pengakuan dan penghargaan atas segala kerja baik mereka 

masih dianggap kurang oleh para pimpinan. Berikut distribusi jawaban 

responden terhadap variabel Keadilan organisasi dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 
Rata-rata Penilaian Responden Tentang Keadilan Organisasi 

 
 

No 
item 

Item Pernyataan Rerata Kategori 

1 Keputusan pekerjaan yang dibuat oleh 
pimpinan dirasakan adil oleh karyawan 3.18 

Agak Tidak 
Setuju 

2 Pimpinan memastikan untuk mendengar 
kekhawatiran karyawan sebelum keputusan 
tentang pekerjaan dibuat 

3.09 
Agak Tidak 

Setuju 

3 Untuk membuat keputusan pekerjaan, 
pimpinan mengumpulkan informasi yang 
akurat  

3.10 
Agak Tidak 

Setuju 

4 
Pimpinan menjelaskan keputusan ketika 
diminta oleh karyawan 3.15 

Agak Tidak 
Setuju 

5 
Pimpinan memberikan informasi tambahan 
ketika diminta oleh karyawan 3.05 

Agak Tidak 
Setuju 

6 Semua keputusan pekerjaan diterapkan secara 
konsisten kepada seluruh karyawan yang 
bertugas 

3.18 
Agak Tidak 

Setuju 

7 Karyawan diperbolehkan untuk tidak 
sependapat dengan keputusan pekerjaan yang 
dibuat oleh pimpinan 

3.18 
Agak Tidak 

Setuju 
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8 Mengekspresikan pandangan pada prosedur-
prosedur penilaian kinerja 3.09 

Agak Tidak 
Setuju 

9 Prosedur penilaian kinerja diaplikasikan secara 
konsisten 3.10 

Agak Tidak 
Setuju 

10 Pimpinan telah menjelaskan prosedur-prosedur 
dengan jelas 3.15 

Agak Tidak 
Setuju 

11 Prosedur-prosedur dalam penilaian kinerja 
telah didasarkan pada  informasi yang akurat 3.05 

Agak Tidak 
Setuju 

12 Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 
prosedur yang ditetapkan organisasi 3.63 

Agak Setuju 

13 Dapat mempertanyakan penilaian kinerja yang 
muncul dari  prosedur-prosedur tersebut 3.12 

Agak Tidak 
Setuju 

Rerata 
3.15 

Agak 
Tidak 
Setuju 

 Sumber: Data primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dinyatakan variabel Keadilan Organisasi 

memiliki skor rata-rata sebesar 3.15 yang berada dalam interval (> 2.667  s/d  

3.500) atau dalam kategori Agak tidak setuju  atau belum begitu sesuai dengan 

yang dirasakan karyawan. Hal ini menjelaskan bahwa masih rendahnya 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. Pengakuan dan penghargaan atas segala 

kerja baik mereka masih dianggap kurang oleh para pimpinan. 
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3. Variabel Kepercayaan Organisasi (Y1)  

 Kramer dan Tyler (1996), memberikan penjelasan mengenai kepercayaan 

organisasi sebagai kepercayaan pada organisasi mengacu pada keyakinan 

anggota dalam usaha pencapaian tujuan korporat dan para pemimpin 

organisasional, dan keyakinan bahwa pada akhirnya, setiap langkah 

organisasional yang diambil akan membawa manfaat bagi para anggota. 

Kepemimpinan Rektor UGM era 2014-2017 menurunkan tingkat kepercayaan 

para pegawai UGM terhadap pimpinan mereka. Berbagai persoalan di internal 

UGM sendiri terus berkelanjutan. Berikut distribusi jawaban responden terhadap 

variabel Kepercayaan Organisasi dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 
Rata-rata Penilaian Responden Tentang Variabel Kepercayaan Organisasi 

No 
item 

Item Pernyataan Rerata Kategori 

1 Karyawan memiliki integritas yang 
merujuk pada kejujuran  3.08 

Agak Tidak 
Setuju 

2 Karyawan memiliki integritas yang 
merujuk pada keadaan sebenarnya 3.01 

Agak Tidak 
Setuju 

3 Karyawan memiliki pemahaman karakter 
moral  3.63 Agak Setuju 

4 Karyawan memiliki pemahaman kejujuran 
dasar  3.12 

Agak Tidak 
Setuju 

5 Karyawan mempunyai pengetahuan teknis 
antarpersonal individu 3.18 

Agak Tidak 
Setuju 

6 Karyawan mempunyai kompetensi 
keahlian teknis antarpersonal individu 3.21 

Agak Tidak 
Setuju 

7 Kehandalan karyawan dalam menangani 
situasi 3.08 

Agak Tidak 
Setuju 

8 Karyawan dapat konsisten membuat 
penilaian pada diri seseorang 3.01 

Agak Tidak 
Setuju 

9 Karyawan setia terhadap organisasi 3.63 Agak Setuju 
10 Kesediaan karyawan untuk 

menyelamatkan orang lain. 
 

3.12 
Agak Tidak 

Setuju 

11 Sikap terbuka dalam memberikan suatu 
kebenaran seutuhnya 3.18 

Agak Tidak 
Setuju 
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12 Karyawan percaya terhadap perintah 
pimpinan 3.21 

Agak Tidak 
Setuju 

Rerata 
3.20 

Agak Tidak 
Setuju 

 Sumber: Data primer diolah, 2018 

 
Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dinyatakan variabel Kepercayaan 

Organisasi memiliki skor rata-rata sebesar 3.20 yang berada dalam 

interval (> 2.667 s/d 3.500) atau dalam kategori Agak tidak setuju atau 

belum begitu sesuai dengan yang dirasakan karyawan Universitas Gajah 

Mada. 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 UGM merasa di anak 

tirikan oleh Kemenristek DIKTI akibat kebijakan UGM menjadi PTN 

BH. 

4. Variabel Penyimpangan Perilaku Karyawan (Y2) 

Konsep Penyimpangan Perilaku Karyawan (Workplace Deviant 

Behaviour) merupakan perilaku sukarela yang secara signifikan 

melanggar norma-norma organisasi dan pada akhirnya mengancam 

kinerja organisasi, kinerja individu lainnya atau bahkan kedua-duanya 

(Yousefi et al., 2012). Perkembangan konsep Penyimpangan Perilaku 

Karyawan (Workplace Deviant Behaviour) selanjutnya dipengaruhi oleh 



 
 

101 

 

keberadaan target yang menjadi sasaran perilaku tindakan menyimpang 

karyawan. Pada dasarnya, sasaran tindakan perilaku menyimpang dari 

karyawan dapat dibedakan menjadi dua yaitu sasaran kepada organisasi 

dan kepada anggota lain dari organisasi (Yousefi et al., 2012). Selain itu, 

konsep Penyimpangan Perilaku Karyawan (Workplace Deviant 

Behaviour) dapat dibedakan menjadi beberapa kategori lebih rinci dan 

masih terkait dengan wujud perilaku yang ditujukan kepada organisasi 

dan individu lain di organisasi. 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. Berikut distribusi jawaban responden terhadap 

variabel Penyimpangan Perilaku Karyawan dapat dilihat pada Tabel 4.12 

Tabel 4.12 
Rata-rata Penilaian Responden Tentang Variabel Penyimpangan Perilaku 

Karyawan 
 

No 
item 

Item Pernyataan Rerata Kategori 

1 Karyawan secara sengaja memperlambat 
penyelesaian tugas  

3.55 Agak Setuju 

2 Karyawan secara sengaja tidak efisien 
dalam menggunakan sumber daya 
organisasi 

3.50 
Agak Tidak 

Setuju 

3 Karyawan meninggalkan pekerjaan lebih 
awal  

3.33 
Agak Tidak 

Setuju 

4 
Karyawan mengambil waktu istirahat 
melebihi waktu semestinya 

3.45 
Agak Tidak 

Setuju 
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5 Karyawan akan melakukan sabotase jika 
pimpinan tidak memenuhi permintaan 
karyawan 

3.41 
Agak Tidak 

Setuju 

6 
Karyawan mencuri perlengkapan milik 
organisasi  

3.46 
Agak Tidak 

Setuju 

7 Melakukan tindakan pengrusakan terhadap 
properti milik organisasi. 3.55 

Agak Setuju 

8 Keberpihakan karyawan pada pihak-pihak 
tertentu dalam organisasi 3.50 

Agak Tidak 
Setuju 

9 Menyebarkan informasi yang tidak benar  
3.33 

Agak Tidak 
Setuju 

10 Melakukan tuduhan kesalahan kepada 
individu lain 3.45 

Agak Tidak 
Setuju 

11 Melakukan penganiayaan pada rekan kerja 
lainnya 3.41 

Agak Tidak 
Setuju 

12 Mengancam rekan kerja lainnya 
3.46 

Agak Tidak 
Setuju 

13 Melakukan tindakan menyimpang yang 
ditujukan untuk menurunkan tingkat kinerja  3.41 

Agak Tidak 
Setuju 

Rerata 
3.44 

Agak 
Tidak 
Setuju 

 Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dinyatakan variabel Penyimpangan 

Perilaku Karyawan memiliki skor rata-rata sebesar 3.44 yang berada 

dalam interval (> 2.667 s/d 3.500) atau dalam kategori Agak tidak setuju 

atau belum begitu sesuai dengan yang dirasakan karyawan Universitas 

Gajah Mada. Hal ini menjelaskan tingkat kemauan (motivasi) seorang 

karyawan untuk melakukan kegiatan yang merugikan organisasi masih 

agak rendah dilakukan. Walaupun dengan fenomena kepemimpinan 
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Rektor UGM era 2014-2017 menurunkan tingkat kepercayaan para 

pegawai UGM terhadap pimpinan mereka. Berbagai persoalan di internal 

UGM sendiri terus berkelanjutan.  

4.3. Analisis Inferensial 

4.3.1  Analisis Regresi Tahap I 

a. Uji Pengaruh Individual (Uji t) 

   Tabel 4.13 Uji Pengaruh Individual (Uji t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.564 .240  27.371 .000 

KepemimpinanInstruktif .824 .067 .737 12.262 .000 

KeadilanOrganisasi .163 .057 .171 2.847 .005 

a. Dependent Variable: KepercayaanOrganisasi 

 

 Sumber: Data primer diolah, 2018 

  Berdasarkan Tabel 4.13 model regresi berganda untuk Kepercayaan 

Organisasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu Kepemimpinan 

Instruktif dan Keadilan Organisasi. 

Kepercayaan = 0.737X1 +0.171X2 

  Persamaan tersebut menunjukkan bahwa : 

a. Koefisien  Kepemimpinan Instruktif (b1) 

Pada variabel Kepemimpinan Instruktif mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap Kepercayaan Organisasi karyawan pada Universitas Gadjah Mada, 

dengan koefisien regresi sebesar 0.737 yang berarti bahwa jika asumsi 

variabel-variabel lainnya tetap maka besarnya pengaruh Kepemimpinan 
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Instruktif terhadap Kepercayaan Organisasi karyawan pada Universitas 

Gadjah Mada akan sebesar 0.737. Dengan adanya pengaruh yang positif ini, 

berarti bahwa antara Kepemimpinan Instruktif terhadap Kepercayaan 

Organisasi karyawan pada Universitas Gadjah Mada menunjukkan hubungan 

yang searah, yang berarti semakin tinggi Kepemimpinan Instruktif pada 

Universitas Gadjah Mada maka akan menyebabkan Kepercayaan Organisasi 

karyawan pada Universitas Gadjah Mada naik. 

b. Koefisien  Keadilan Organisasi (b2) 

Pada variabel Keadilan Organisasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

Kepercayaan Organisasi karyawan pada Universitas Gadjah Mada, dengan 

koefisien regresi sebesar 0.171 yang berarti bahwa jika asumsi variabel-

variabel lainnya tetap maka besarnya pengaruh Keadilan Organisasi terhadap 

Kepercayaan Organisasi karyawan pada Universitas Gadjah Mada akan 

sebesar 0.171. Dengan adanya pengaruh yang positif ini, berarti bahwa antara 

Keadilan Organisasi terhadap Kepercayaan Organisasi karyawan pada 

Universitas Gadjah Mada menunjukkan hubungan yang searah, yang berarti 

semakin tinggi Keadilan Organisasi pada Universitas Gadjah Mada maka akan 

menyebabkan Kepercayaan Organisasi karyawan pada Universitas Gadjah 

Mada naik. 
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 Hasil Uji Pengaruh Individual (Uji t) adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Kepemimpinan Instruktif terhadap Kepercayaan Organisasi 

     1)  Hipotesis 

          H0 : b1 = 0 Tidak ada pengaruh antara Kepemimpinan Instruktif terhadap 

Kepercayaan Organisasi  

 H1 :  b1 ≠ 0 Terdapat pengaruh antara Kepemimpinan Instruktif terhadap   

                                     Kepercayaan Organisasi  

2) Kriteria 

a) Jika P value > α =  H0 diterima, berarti Tidak ada pengaruh antara 

Kepemimpinan Instruktif terhadap Kepercayaan Organisasi 

b) Jika P value ≤ α = H0 ditolak, berarti Terdapat pengaruh antara 

Kepemimpinan Instruktif terhadap Kepercayaan Organisasi secara 

parsial 

 3) Hasil 

 Berpedoman pada ttabel yaitu sebesar 1.6554, dan diperoleh thitung sebesar 

12.262. Hal ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel atau 12.262> 1.6554. 

Bedasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.13 di 

atas, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel Kepemimpinan 

Instruktif sebesar 0.000. Dikarenakan nilai p value lebih kecil dari tingkat 

signifikan α=5% atau (0.000<0,05), maka H0 ditolak; yang berarti 

terdapat pengaruh Kepemimpinan Instruktif terhadap Kepercayaan 

Organisasi secara parsial. 
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4) Kesimpulan 

 Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan “Terdapat pengaruh 

Kepemimpinan Instruktif terhadap Kepercayaan Organisasi” terbukti. 

 
2. Pengaruh Keadilan Organisasi terhadap Kepercayaan Organisasi 

     1)  Hipotesis 

          H0 : b2 = 0 Tidak ada pengaruh antara Keadilan Organisasi terhadap 

Kepercayaan Organisasi  

 H2 :  b2 ≠ 0 Terdapat pengaruh antara Keadilan Organisasi terhadap   

                                     Kepercayaan Organisasi  

2) Kriteria 

a) Jika P value > α =  H0 diterima, berarti Tidak ada pengaruh antara    

    Keadilan Organisasi terhadap Kepercayaan Organisasi 

b) Jika P value ≤ α = H0 ditolak, berarti Terdapat pengaruh antara Keadilan 

Organisasi terhadap Kepercayaan Organisasi secara parsial 

 3) Hasil 

 Berpedoman pada ttabel yaitu sebesar 1.6554, dan diperoleh thitung sebesar 

2.847. Hal ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel atau 2.847> 1.6554. 

Bedasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.13 di 

atas, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel Keadilan Organisasi 

sebesar 0.005. Dikarenakan nilai p value lebih kecil dari tingkat signifikan 

α=5% atau (0.005<0,05), maka H0 ditolak; yang berarti terdapat pengaruh 

Keadilan Organisasi terhadap Kepercayaan Organisasi secara parsial. 
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4) Kesimpulan 

 Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan “Terdapat pengaruh 

Keadilan Organisasi terhadap Kepercayaan Organisasi” terbukti. 

 

b. Uji F dan Koefisien Determinasi (R2) 

Untuk membuktikan bahwa variabel independen secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen digunakan uji F statistik. Uji F 

dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara 

bersama-sama (serempak) mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji secara 

bersama-sama/serempak (Uji F) adalah sebagai berikut: 

  Tabel 4.14 Pengujian Hipotesis secara Simultan  

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 51.381 2 25.690 106.913 .000b 

Residual 25.711 107 .240   

Total 77.092 109    

a. Dependent Variable: KepercayaanOrganisasi 

b. Predictors: (Constant), KeadilanOrganisasi, KepemimpinanInstruktif 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 
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 Berikut formula hipotesis hasil uji F  seperti berikut: 

H0 : Jika nilai sig penelitian  > 0,05 maka diartikan bahwa Kepemimpinan 

instruktif dan Keadilan Organisasi secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap Kepercayaan Organisasi  

Ha : Jika nilai sig penelitian  < 0,05 maka diartikan bahwa Kepemimpinan 

instruktif dan Keadilan Organisasi secara simultan  berpengaruh terhadap 

Kepercayaan Organisasi   

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.14 di atas, 

diperoleh nilai p value dari hasil uji F sebesar 0.000. Dikarenakan nilai p value 

lebih kecil dari tingkat signifikan α=5% atau (0.000<0,05), maka H0 ditolak; 

yang berarti Kepemimpinan instruktif dan Keadilan Organisasi secara simultan  

berpengaruh terhadap Kepercayaan Organisasi. .  

  Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel Kepemimpinan instruktif 

dan Keadilan Organisasi terhadap variabel Kepercayaan Organisasi digunakan 

koefisien determinasi berganda (Adjusted RSquare). Hasil koefisien deteminasi 

berganda dapat ditunjukkan pada Tabel 4.15 berikut: 

   Tabel 4.15 Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .816a .666 .660 .49020 2.342 

a. Predictors: (Constant), KeadilanOrganisasi, KepemimpinanInstruktif 

b. Dependent Variable: KepercayaanOrganisasi 

 

  Sumber: Data primer diolah, 2018 
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  Bedasarkan Tabel 4.15 dapat diketahui besarnya koefisien determinasi 

berganda (Adjusted R²) sebesar 0.660. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

66.0% besarnya Kepercayaan Organisasi dipengaruhi oleh kedua variabel bebas 

yang terdiri dari Kepemimpinan instruktif dan Keadilan Organisasi. Sedangkan 

sisanya sebesar 34.0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam model penelitian. 

 
4.3.2  Analisis Regresi Tahap II 

a. Uji Pengaruh Individual (Uji t) 

   Tabel 4.16 Uji Pengaruh Individual (Uji t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.723 .525  7.088 .000 

KepemimpinanInstruktif -.431 .081 -.375 -5.344 .000 

KeadilanOrganisasi -.119 .055 -.122 -2.163 .033 

KepercayaanOrganisasi -.576 .075 -.560 -7.694 .000 

a. Dependent Variable: PerilakuMenyimpangKaryawan 

 

 Sumber: Data primer diolah, 2018 

  Berdasarkan Tabel 4.16 model regresi berganda untuk Perilaku 

Menyimpang Karyawan atas faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu 

Kepemimpinan Instruktif, Keadilan Organisasi dan Kepercayaan Organisasi. 

Perilaku Menyimpang = -0.375X1 - 0.122X2 – 0.560 Y1 

  Persamaan tersebut menunjukkan bahwa : 

 

 



 
 

110 

 

a. Koefisien  Kepemimpinan Instruktif (b3) 

Pada variabel Kepemimpinan Instruktif mempunyai pengaruh yang negative 

terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan pada Universitas Gadjah Mada, 

dengan koefisien regresi sebesar -0.375 yang berarti bahwa jika asumsi 

variabel-variabel lainnya tetap maka besarnya pengaruh Kepemimpinan 

Instruktif terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan pada Universitas Gadjah 

Mada akan sebesar -0.375. Dengan adanya pengaruh yang negatif ini, berarti 

bahwa antara Kepemimpinan Instruktif terhadap Perilaku Menyimpang 

Karyawan pada Universitas Gadjah Mada menunjukkan hubungan yang 

berlawanan, yang berarti semakin tinggi Kepemimpinan Instruktif pada 

Universitas Gadjah Mada maka akan menyebabkan Perilaku Menyimpang 

Karyawan pada Universitas Gadjah Mada turun. 

b. Koefisien  Keadilan Organisasi (b4) 

Pada variabel Keadilan Organisasi mempunyai pengaruh yang negatif 

terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan pada Universitas Gadjah Mada, 

dengan koefisien regresi sebesar -0.122 yang berarti bahwa jika asumsi 

variabel-variabel lainnya tetap maka besarnya pengaruh Keadilan Organisasi 

terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan pada Universitas Gadjah Mada 

akan sebesar -0.122. Dengan adanya pengaruh yang negatif ini, berarti bahwa 

antara Keadilan Organisasi terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan pada 

Universitas Gadjah Mada menunjukkan hubungan yang berlawanan, yang 

berarti semakin tinggi Keadilan Organisasi pada Universitas Gadjah Mada 

maka akan menyebabkan Perilaku Menyimpang Karyawan karyawan pada 

Universitas Gadjah Mada turun. 
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c. Koefisien  Kepercayaan Organisasi (b5) 

Pada variabel Kepercayaan Organisasi mempunyai pengaruh yang negatif 

terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan pada Universitas Gadjah Mada, 

dengan koefisien regresi sebesar -0.560 yang berarti bahwa jika asumsi 

variabel-variabel lainnya tetap maka besarnya pengaruh Kepercayaan 

Organisasi terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan pada Universitas 

Gadjah Mada akan sebesar -0.560. Dengan adanya pengaruh yang negatif ini, 

berarti bahwa antara Kepercayaan Organisasi terhadap Perilaku Menyimpang 

Karyawan pada Universitas Gadjah Mada menunjukkan hubungan yang 

berlawanan, yang berarti semakin tinggi Kepercayaan Organisasi pada 

Universitas Gadjah Mada maka akan menyebabkan Perilaku Menyimpang 

Karyawan pada Universitas Gadjah Mada turun. 

 Hasil Uji Pengaruh Individual (Uji t) adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Kepemimpinan Instruktif terhadap Perilaku Menyimpang 

Karyawan 

     1)  Hipotesis 

          H0 : b3 = 0 Tidak ada pengaruh antara Kepemimpinan Instruktif terhadap 

Perilaku Menyimpang Karyawan  

 H3 :  b3 ≠ 0 Terdapat pengaruh antara Kepemimpinan Instruktif terhadap   

                                     Perilaku Menyimpang Karyawan 

2) Kriteria 

a) Jika P value > α =  H0 diterima, berarti Tidak ada pengaruh antara 

Kepemimpinan Instruktif terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan 
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b) Jika P value ≤ α = H0 ditolak, berarti Terdapat pengaruh antara 

Kepemimpinan Instruktif terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan 

secara parsial 

 3) Hasil 

 Berpedoman pada ttabel yaitu sebesar 1.6554, dan diperoleh thitung sebesar    

-5.344. Hal ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel atau -5.344 > 1.6554. 

Bedasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.16 di 

atas, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel Kepemimpinan 

Instruktif sebesar 0.000. Dikarenakan nilai p value lebih kecil dari tingkat 

signifikan α=5% atau (0.000<0,05), maka H0 ditolak; yang berarti 

terdapat pengaruh Kepemimpinan Instruktif terhadap Perilaku 

Menyimpang Karyawan secara parsial. 

4) Kesimpulan 

 Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan “Terdapat pengaruh 

Kepemimpinan Instruktif terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan” 

terbukti.     

 
2. Pengaruh Keadilan Organisasi terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan 

     1)  Hipotesis 

          H0 : b4 = 0 Tidak ada pengaruh antara Keadilan Organisasi terhadap 

Perilaku Menyimpang Karyawan 

 H4 :  b4 ≠ 0 Terdapat pengaruh antara Keadilan Organisasi terhadap   

                                     Perilaku Menyimpang Karyawan 
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2) Kriteria 

a) Jika P value > α =  H0 diterima, berarti Tidak ada pengaruh antara 

Keadilan Organisasi terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan 

b) Jika P value ≤ α = H0 ditolak, berarti Terdapat pengaruh antara Keadilan 

Organisasi terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan secara parsial 

 3) Hasil 

 Berpedoman pada ttabel yaitu sebesar 1.6554, dan diperoleh thitung sebesar -

2.163. Hal ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel atau -2.163> -1.6554 

(pengujian 1 sisi kiri). Bedasarkan dari hasil perhitungan yang 

ditunjukkan pada Tabel 4.16 di atas, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari 

variabel Keadilan Organisasi sebesar 0.033. Dikarenakan nilai p value 

lebih kecil dari tingkat signifikan α=5% atau (0.033<0,05), maka H0 

ditolak; yang berarti terdapat pengaruh Keadilan Organisasi terhadap -

2.163 secara parsial. 

4) Kesimpulan 

 Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan “Terdapat pengaruh 

Keadilan Organisasi terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan” terbukti. 

3. Pengaruh Kepercayaan Organisasi terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan 

     1)  Hipotesis 

          H0 : b5 = 0 Tidak ada pengaruh antara Kepercayaan Organisasi terhadap 

Perilaku Menyimpang Karyawan  

 H5 :  b5 ≠ 0 Terdapat pengaruh antara Kepercayaan Organisasi terhadap   

                                     Perilaku Menyimpang Karyawan 
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2) Kriteria 

a) Jika P value > α =  H0 diterima, berarti Tidak ada pengaruh antara 

Kepercayaan Organisasi terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan 

b) Jika P value ≤ α = H0 ditolak, berarti Terdapat pengaruh antara 

Kepercayaan Organisasi terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan 

secara parsial 

 3) Hasil 

  Berpedoman pada ttabel yaitu sebesar 1.6554, dan diperoleh thitung 

sebesar -7.694. Hal ini menunjukkan bahwa thitung < ttabel atau 7.694 <   

1.6554 (pengujian 1 sisi kiri). Bedasarkan dari hasil perhitungan yang 

ditunjukkan pada Tabel 4.16 di atas, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari 

variabel Kepercayaan Organisasi sebesar 0.000. Dikarenakan nilai p value 

lebih kecil dari tingkat signifikan α=5% atau (0.000<0,05), maka H0 

ditolak; yang berarti terdapat pengaruh Kepercayaan Organisasi terhadap 

Perilaku Menyimpang Karyawan secara parsial. 

4) Kesimpulan 

 Dengan demikian hipotesis kelima yang menyatakan “Terdapat pengaruh 

Kepercayaan Organisasi terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan” 

terbukti.     

b. Uji F dan Koefisien Determinasi (R2) 

Untuk membuktikan bahwa variabel independen secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen digunakan uji F statistik. Uji F 

dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara 
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bersama-sama (serempak) mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji secara 

bersama-sama/serempak (Uji F) adalah sebagai berikut: 

  Tabel 4.17 Pengujian Hipotesis secara Simultan  

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 66.177 3 22.059 153.104 .000b 

Residual 15.272 106 .144   

Total 81.450 109    

a. Dependent Variable: PerilakuMenyimpangKaryawan 

b. Predictors: (Constant), KepercayaanOrganisasi, KeadilanOrganisasi, KepemimpinanInstruktif 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 Berikut formula hipotesis hasil uji F  seperti berikut: 

H0 : Jika nilai sig penelitian  > 0,05 maka diartikan bahwa Kepemimpinan 

instruktif, Keadilan Organisasi dan Kepercayaan Organisasi secara 

simultan tidak berpengaruh terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan 

Ha : Jika nilai sig penelitian  < 0,05 maka diartikan bahwa Kepemimpinan 

instruktif, Keadilan Organisasi dan Kepercayaan Organisasi secara 

simultan  berpengaruh terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan 

  

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.17 di atas, 

diperoleh nilai p value dari hasil uji F sebesar 0.000. Dikarenakan nilai p value 

lebih kecil dari tingkat signifikan α=5% atau (0.000<0,05), maka H0 ditolak; 

yang berarti Kepemimpinan instruktif, Keadilan Organisasi dan Kepercayaan 

Organisasi secara simultan  berpengaruh terhadap Perilaku Menyimpang 

Karyawan. .  
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  Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel Kepemimpinan instruktif, 

Keadilan Organisasi dan Kepercayaan Organisasi terhadap variabel Perilaku 

Menyimpang Karyawan digunakan koefisien determinasi berganda (Adjusted 

RSquare). Hasil koefisien deteminasi berganda dapat ditunjukkan pada Tabel 

4.18 berikut: 

   Tabel 4.18 Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .901a .812 .807 .37958 2.221 

a. Predictors: (Constant), KepercayaanOrganisasi, KeadilanOrganisasi, KepemimpinanInstruktif 

b. Dependent Variable: PerilakuMenyimpangKaryawan 

 

  Sumber: Data primer diolah, 2018 

  Bedasarkan Tabel 4.18 dapat diketahui besarnya koefisien determinasi 

berganda (Adjusted R²) sebesar 0.807. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

80.7% besarnya Perilaku Menyimpang Karyawan dipengaruhi oleh ketiga 

variabel bebas yang terdiri dari Kepemimpinan instruktif, Keadilan Organisasi 

dan Kepercayaan Organisasi. Sedangkan sisanya sebesar 19.3% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. 
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4.3.4 Hasil Uji Asumsi Klasik  

1. Pengujian normalitas data 

Uji normalitas adalah analisis untuk mengetahui dalam suatu regresi, 

variabel dependen dan independen atau keduanya mempunyai distribusi 

normal. Model regresi yang baik adalah apabila distribusi data normal atau 

mendekati normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Dalam penelitian ini menggunakan Uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test, dimana pengambilan keputusan adalah dengan melihat angka 

probabilitas signifikansinya. Hasil uji normalitas dengan One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.20 
Hasil Uji Normalitas  

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Kepemimpinan 

Instruktif 

Keadilan 

Organisasi 

Kepercayaan 

Organisasi 

Perilaku 

Menyimpang 

Karyawan 

Unstandardized 

Residual 

N 110 110 110 110 110 

Normal 

Parametersa

,b 

Mean 4.4545 3.1594 3.2045 3.4469 .0000000 

Std. 

Deviation 
.75262 .88566 .84099 .86443 .48567929 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .110 .174 .102 .124 .133 

Positive .110 .174 .091 .124 .133 

Negative -.100 -.075 -.102 -.068 -.099 

Test Statistic .987 1.039 .764 1.124 1.133 

Asymp. Sig. (2-tailed) .284c .230c .604c .255c .110c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 
 Sumber: Data primer diolah, 2018 
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Hasil uji One Sampel Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa seluruh 

variabel dalam penelitian ini, memiliki nilai probabilitas signifikan lebih besar 

dari 0,05. Artinya bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

memiliki random data yang berdistribusi normal. 

 
2. Uji Multikolinearitas 

    Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

linear yang sempurna diantara variabel-variabel bebas dalam regresi. Untuk 

mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya 

nilai tolerance dan VIF (Varians Inflation Factor) melalui program SPSS. 

Kriteria yang dipakai adalah apabila nilai tolerance > 0,1 atau nilai VIF < 10 

maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada 

Tabel 4.21 berikut: 

 
 

Tabel 4.21 
Hasil Uji Multikolinearitas 

 
Variabel Tolerance VIF 

(Varians 
Inflation 
Factor) 

Keterangan 

Kepemimpinan 
Instruktif (X1) 

0.358 2.789 
Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 
Keadilan  
Organisasi (X2) 
 

0.862 1.160 
Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

Kepercayaan 
Organisasi (Y1) 

0.334 2.998 
Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 
 
Sumber : Data primer diolah, 2018. 
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Bedasarkan Tabel 4.21 dapat diketahui hasil perhitungan menunjukan 

bahwa nilai nilai tolerance > 0,1 atau nilai VIF < 10. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolinieritas 

yang artinya tidak ada korelasi yang signifikan diantara variabel-variabel bebas 

sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. 

3.  Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas muncul ketika varian dari distribusi probabilitas 

gangguan tidak konstan untuk seluruh pengamatan atas variabel penelitian. 

Metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

memakai diagram scatterplot       

 
 

                                     Gambar 4.1 

Diagram Scatterplot (Kepercayaan Organisasi) 
  

Sumber: Data primer diolah, 2018 
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Gambar 4.2 

Diagram Scatterplot (Perilaku Menyimpang Karyawan) 

 
 
 

 Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu 

Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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4.3.5 Analisis Pengaruh Total 

    Penelitian menggunakan analisis statistik yaitu analisis jalur (Path 

Analysis). Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variable intervening 

(Y1) dimana penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas 

antar variable (model casual). 

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda 

atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan 

kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. 

Dalam analisis jalur terdapat hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. 

Hubungan langsung terjadi jika satu variabel mempengaruhi variabel lainnya 

tanpa ada variabel ketiga yang memediasi (intervening) hubungan kedua variabel 

tersebut. Hubungan tidak langsung adalah jika ada variabel ketiga yang 

memediasi hubungan kedua variabel ini (Ghozali, 2005). Dengan demikian dalam 

model hubungan antar variable tersebut, terdapat variable independen yang dalam 

hal ini disebut variabel Eksogen (Exogenous), dan variabel dependen yang 

disebut variabel endogen (Endogenous). Melalui analisis jalur ini akan dapat 

ditemukan jalur mana yang paling tepat dan singkat suatu variable independen 

menuju variabel dependen yang terakhir (Ghozali, 2005). 

  Sebelum menggunakan analisis jalur, maka sebelumnya harus menyusun 

model hubungan antar variabel yang dalam hal ini disebut diagram jalur. 

Diagram jalur tersebut disusun berdasarkan kerangka berfikir yang 

dikembangkan dari teori yang digunakan dalam penelitian. Dimana terdapat 

variabel bebas terdiri dari Kepemimpinan Instruktif (X1), Keadilan Organisasi 

(X2) dan Kepercayaan Organisasi (Y1) sebagai variable intervening, sedangkan 
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-0.560 
(0.000) 

0.737 
(0.000) 

0.171 
(0.005) 

-0.375 
(0.000) 

-0.122 
(0.033) 

Perilaku Menyimpang Karyawan (Y2) sebagai variabel terikat. Berdasarkan 

model-model pengaruh diatas, secara keseluruhan dapat disusun lintasan 

pengaruh sebagai berikut : 

 
  

 
 

 
   

 
 

    
 
 
 
 

 
 

 Gambar 4.3 
Hasil analisis jalur (Path Analysis) antara X1, X2, Y1 dan Y2 

 
  

 Sumber: Data primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan Gambar 4.3 diatas, maka dapat dijelaskan pengaruh langsung 

dan tidak langsung dari variabel dari Kepemimpinan Instruktif (X1), Keadilan 

Organisasi (X2) dan Kepercayaan Organisasi (Y1) terhadap Perilaku Menyimpang 

Karyawan (Y2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perilaku 
Menyimpang 

Karyawan 
(Y2) 

 

Kepercayaan 
Organisasi (Y1) 

Kepemimpinan Instruktif 
(X1) 

Keadilan Organisasi (X2) 
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a. Pengaruh Kepemimpinan Instruktif terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan 

melalui Kepercayaan Organisasi 

1) Pengaruh langsung Kepemimpinan Instruktif (X1) terhadap Perilaku 

Menyimpang Karyawan (Y2) adalah sebesar -0.375. 

2) Pengaruh tidak langsung Kepemimpinan Instruktif (X1) terhadap Perilaku 

Menyimpang Karyawan (Y2) melalui Kepercayaan Organisasi adalah 

sebesar 0.737 X -0.560 = -0.412 

3) Pengaruh total Kepemimpinan Instruktif (X1) terhadap Perilaku 

Menyimpang Karyawan (Y2) melalui Kepercayaan Organisasi = -0.375 +  

-0.412 = 0.787. 

b. Pengaruh Keadilan Organisasi terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan 

melalui Kepercayaan Organisasi 

1) Pengaruh langsung Keadilan Organisasi (X2) terhadap Perilaku 

Menyimpang Karyawan (Y2) adalah sebesar -0.122. 

2) Pengaruh tidak langsung Keadilan Organisasi (X2) terhadap Perilaku 

Menyimpang Karyawan (Y2) melalui Kepercayaan Organisasi adalah 

sebesar 0.171 X -0.560= -0.095 

3) Pengaruh total Keadilan Organisasi (X2) terhadap Perilaku Menyimpang 

Karyawan (Y2) melalui Kepercayaan Organisasi = -0.122 + -0.095 =            

-0.217. 

  Berdasarkan hasil analisis jalur bahwa terdapat pengaruh antara 

Kepemimpinan Instruktif terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan 

Universitas Gajah Mada melalui Kepercayaan Organisasi serta terdapat 
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pengaruh antara Keadilan Organisasi terhadap Perilaku Menyimpang 

Karyawan Universitas Gajah Mada melalui Kepercayaan Organisasi. 

4.4  Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh Kepemimpinan Instruktif terhadap Kepercayaan Organisasi 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara Kepemimpinan Instruktif Terhadap Kepercayaan Organisasi secara parsial 

dengan nilai signifikansi t statistic sebesar 0.000.  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 integritas 

dan kredibilitas pemimpinnya (Kouzes dan Posner,1998). Secara empiris, 

penelitian ini didukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kwon (2002) 

dan Mathebula (2004) 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 



 
 

125 

 

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. 

4.4.2 Pengaruh Keadilan Organisasi terhadap Kepercayaan Organisasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara Keadilan Organisasi Terhadap Kepercayaan Organisasi secara parsial 

dengan nilai signifikansi t statistic sebesar 0.005. 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 
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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 Wong (2004) menunjukkan bahwa 

keadilan distributif dan keadilan prosedural memiliki efek yang lebih kuat 

mempengaruhi kepercayaan dalam organisasi. 

4.4.3 Pengaruh Kepemimpinan Instruktif terhadap Perilaku Menyimpang 

Karyawan 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara Kepemimpinan Instruktif Terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan 

secara parsial dengan nilai signifikansi t statistic sebesar 0.000.  Williams and 

Anderson (1998) memaparkan bahwa penerapan mekanisme kerja yang jelas 

dapat mengikat para pemimpin dan karyawan secara tidak langsung, sehingga  

dapat 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 
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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, berarti pegawai tersebut dapat 

mengendalikan perilakunya sendiri tanpa harus diperintah atasan sehingga 

mengurangi perilaku menyimpang karyawan. 

4.4.4 Pengaruh Keadilan Organisasi terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara Keadilan Organisasi Terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan secara 

parsial dengan nilai signifikansi t statistic sebesar 0.033. 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, 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. 
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4.4.5 Pengaruh Kepercayaan Organisasi terhadap Perilaku Menyimpang 

Karyawan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara Kepercayaan Organisasi Terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan secara 

parsial dengan nilai signifikansi t statistic sebesar 0.000.  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 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 
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karyawan tentang upaya dan kinerja organisasi (Aryee et al., 2002). 

 

4.4.6 Pengaruh Kepemimpinan Instruktif terhadap Perilaku Menyimpang 

Karyawan melalui Kepercayaan Organisasi 

  Berdasarkan hasil analisis jalur bahwa terdapat pengaruh antara 

Kepemimpinan Instruktif terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan Universitas 

Gadjah Mada 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 

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 
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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 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.   

4.4.7 Pengaruh Keadilan Organisasi terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan 

melalui Kepercayaan Organisasi 

 Berdasarkan hasil analisis jalur bahwa terdapat pengaruh antara Keadilan 

Organisasi terhadap Perilaku Menyimpang Karyawan Universitas Gadjah Mada 

melalui Kepercayaan Organisasi. Aslam dan Sadaqat (2011), mendefinisikan 
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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 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. 

Dari keseluruhan pengujian hipotesis tersebut di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa dari ketujuh hipotesis. Secara keseluruhan hasil tersebut dapat 

diperiksa pada tabel ringkasan hasil pengujian hipotesis berikut ini  
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Tabel 4.22 

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 
 

 Hipotesis Hasil Uji 

H1 
Terdapat pengaruh antara Kepemimpinan 
Instruktif terhadap Kepercayaan 
Organisasi Universitas Gadjah Mada 

Diterima 

H2 
Terdapat pengaruh antara Keadilan 
Organisasi terhadap Kepercayaan 
Organisasi Universitas Gadjah Mada 

Diterima 

H3 
Terdapat pengaruh antara Kepemimpinan 
Instruktif terhadap Perilaku  Menyimpang 
Karyawan Universitas Gadjah Mada 

Diterima 

H4 

Terdapat pengaruh antara Keadilan 
Organisasi terhadap Perilaku  
Menyimpang Karyawan Universitas 
Gajah Mada 

Diterima 

H5 

Terdapat pengaruh antara Kepercayaan 
Organisasi terhadap Perilaku 
Menyimpang Karyawan Universitas 
Gadjah Mada 

Diterima 

H6 

Terdapat pengaruh antara Kepemimpinan 
Instruktif terhadap Perilaku Menyimpang 
Karyawan Universitas Gadjah Mada 
melalui Kepercayaan Organisasi 

Diterima 

H7 

Terdapat pengaruh antara Keadilan 
Organisasi terhadap Perilaku 
Menyimpang Karyawan Universitas 
Gadjah Mada melalui Kepercayaan 
Organisasi 

Diterima 

Sumber: Hasil analisis, 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


