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Peranan Kepribadian dalam Perilaku Menyimpang di Dunia 

Kerja. Jurnal Paramadina  6(2). Devi Wulandari  & Iin Mayasari 

(2009) 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perilaku pekerja yang menyimpang dianggap sebagai sesuatu yang nyata 

dalam dunia kerja dan merupakan biaya yang harus ditanggung oleh 

perusahaan. Konflik psikologis yang disebabkan oleh perilaku pekerja yang 

menyimpang dalam organisasi cenderung diabaikan oleh pihak manajemen. 

Penelitian Vardi dan Wiener (1996) menunjukkan bahwa perusahaan modern 

saat ini tidak lepas dari permasalahan mengenai perilaku menyimpang sebagai 

disonansi kerja. Disonansi kerja ini bisa berupa ketidakpuasan kerja, konflik antar 
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karyawan, atau bahkan konflik antara atasan dan bawahan. Perusahaan 

cenderung menerapkan mekanisme akomodatif dalam meredakan disonansi 

kerja tersebut. Mekanisme akomodatif berupa strategi-strategi perusahaan yang 

bertujuan membuat karyawan merasa nyaman untuk bekerja misalnya kenaikan 

gaji, menciptakan iklim kerja yang kondusif, dan menerapkan budaya kerja yang 

menunjang kerja. Namun, mekanisme akomodatif tidak bisa secara sempurna 

untuk meredakan disonansi. Para pekerja kadang-kadang tidak mampu memiliki 

kemampuan adaptasi. Oleh karena itu, pekerja yang tidak mampu memiliki 

adaptasi, akan memiliki perilaku lain, misalnya meninggalkan perusahaan. Di 

satu sisi, para pekerja yang masih tinggal dalam perusahaan karena ketiadaan 

pilihan lain, cenderung menunjukkan sisi perilaku negatif misalnya tidak masuk 

kerja, memobilisasi untuk demonstrasi, bahkan melakukan pemogokan kerja. Di 

sisi lain,  sejumlah pekerja lain yang memilih untuk tetap tinggal bekerja, 

cenderung untuk melakukan akomodasi tertentu dengan cara mengubah 

ekspektasi kerja dalam organisasi (Raelin, 1994). Bagi sejumlah pekerja, ada 

kompensasi lain yang dirasakan untuk tetap tinggal bekerja misalnya karena 

memiliki komitmen dan keterikatan emosinal dengan organisasi.  

Perilaku menyimpang dapat juga terjadi pada pekerjaan di lembaga 

pendidikan  misalnya universitas. Para pekerja profesional seperti dosen 

cenderung tidak menunjukkan perilaku menyimpang yang ekstrim, namun, reaksi 

yang ditimbulkan berupa perilaku pengabaian terhadap peraturan ketat 

organisasi, mengikuti keanggotaan organisasi lain, atau memiliki sejumlah proyek 

kerja. Meskipun dampaknya tidak sebesar perilaku menyimpang yang ekstrim, 

perilaku menyimpang semacam ini perlu diperhatikan karena tujuan-tujuan 

organisasi yang dilaksanakan melalui peraturan-peraturan dapat tidak terlaksana 

karena tidak ada kerjasama dari dosen terkait. Oleh karena itu penelitian 

mengenai perilaku menyimpang di universitas perlu dilakukan. 

Fokus studi ini adalah untuk memahami perilaku menyimpang yang 

terjadi dalam perusahaan dan aspek-aspek yang melatarbelakanginya serta 

bagaimana strategi manajemen untuk mengatasi hal tersebut. Perilaku yang 

menyimpang ini berkisar dari aspek yang sederhana sampai kompleks. Perilaku 

menyimpang yang sederhana atau minor memberikan pengaruh secara tidak 

langsung pada kinerja perusahaan; sedangkan perilaku menyimpang yang 
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kompleks atau mayor memberikan pengaruh secara langsung pada kinerja 

perusahaan. Permasalahan yang dibahas dalam studi adalah motivasi apa yang 

mendorong para pekerja untuk melakukan tindakan menyimpang; apakah faktor 

disposisi dan organisasional atau situasional mempengaruhi tindakan tersebut; 

perilaku kerja menyimpang apa yang terjadi dalam perusahaan.  

Studi ini memiliki pembahasan isu teoretis dan manajerial mengenai 

perilaku menyimpang. Isu teoretis mencakup beberapa aspek. Pertama, menurut 

Robinson and Bennett (1995), penelitian mengenai sisi gelap perilaku pekerja 

dalam organisasi memiliki porsi jauh lebih kecil daripada penelitian yang 

membahas sisi terang perilaku pekerja. Fox dan Spector (1999) berpendapat 

bahwa penelitian yang membahas perilaku  seperti kecenderungan memusuhi, 

agresi organisasi, dan sabotase tidak menjadi minat para peneliti. Di samping itu, 

faktor kesulitan mencari data untuk menunjang penelitian juga tinggi karena 

responden yang memiliki profesi sebagai pekerja sulit diminta informasi. Perilaku 

organisasi selalu dipandang dari sisi positif mengenai manfaatnya pada kinerja 

organisasi. Penelitian yang bermuara pada sisi terang perilaku menunjukkan 

bahwa pemahaman perilaku yang menunjang bagi kelangsungan hidup 

organisasi penting karena menyadari kompetisi antar organisasi saat ini yang 

menuntut agar organisasi mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para 

stakeholder. Perilaku positif tersebut yang diteliti antara lain perilaku sosial (Brief 

& Motowidlo, 1986) dan organizational citizenship behavior atau perilaku 

kewarganegaraan organisasional. Dengan memahami baik sisi gelap maupun 

sisi terang perilaku pekerja, organisasi dapat mengembangkan strategi untuk 

meluruskan perilaku yang berada dalam sisi gelap.  

Isu teoretis kedua adalah memperluas wawasan mengenai manifestasi 

perilaku pekerja. Perilaku pekerja tidak hanya dipandang dari aspek disposisi 

individu, tetapi juga dari aspek organisasi yang secara tidak langsung membantu 

terbentuknya perilaku (Muchinsky, 2001). Perilaku pekerja yang menyimpang 

bisa dijelaskan baik dari sisi praktik manajemen dan psikologi (Vardi & Wiener, 

1996). Perilaku kerja yang menyimpang dapat terjadi pada level individu dan 

organisasi yang pada suatu saat akan memperoleh pencapaian kinerja.  

Selain isu teoretis dalam penulisan ini, isu manajerial   juga dibahas. 

Pertama, perilaku pekerja yang menyimpang cenderung dianggap sebagai 
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masalah kecil karena merupakan fenomena tersembunyi yang sulit dilacak dan 

diobservasi dalam organisasi. Untuk jangka pendek, efek perilaku yang 

menyimpang ini  tidak bisa dirasakan oleh anggota organisasi, namun, lambat 

laun, dampak perilaku menyimpang ini menjadi nyata.  Misalnya, ketika seorang 

pekerja merasakan ketidakadilan atas kesempatan untuk dipromosikan, tentu 

saja akan menimbulkan kekecewaan. Individu tersebut mungkin tidak 

menunjukkan kekecewaan seketika, namun, dalam jangka panjang, apabila 

individu mengalami ketidakadilan berulang kali, tindakan menyimpang bisa terjadi 

misalnya, individu meninggalkan organisasi. Pada akhirnya, kinerja organisasi 

akan terganggu karena ditinggalkan sejumlah pekerja yang memiliki talenta. 

Turnover yang tinggi merupakan akibat dari disonansi perilaku, sikap dan kognitif 

yang dimiliki oleh para pekerja yang merasa  tidak puas dalam bekerja. Implikasi 

manajerial dari perilaku ini merupakan aspek yang harus diberikan solusi untuk 

perbaikan kinerja organisasi.  

Isu manajerial lainnya adalah pentingnya memahami perilaku pekerja 

yang memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan. Hal ini bisa 

dipahami melalui aktivitas sumber daya manusia khususnya pada tahap 

rekrutmen. Aspek rekrutmen merupakan kegiatan penilaian psikologis. Penilaian 

ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi seseorang untuk dievaluasi lebih lanjut. 

Evaluasi ini bertujuan untuk memprediksi kemampuan seseorang dalam 

menjalankan suatu tugas dengan baik. Bagian sumber daya manusia harus 

mampu mengembangkan sejumlah instrumen untuk memutuskan calon pekerja. 

Tujuan utama adalah untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan yang 

mungkin dilakukan oleh individu bila diterima bekerja dalam organisasi. 

Kecenderungan tersebut bisa negatif dan positif. Oleh karena itu, kecenderungan 

yang negatif bisa dieliminasi sejak awal.  

Isu manajerial lainnya berkaitan dengan praktik manajemen. Selain isu 

manajerial berkaitan dengan rekrutmen, aspek organisasi berkaitan dengan 

sistem kompensasi juga dibahas. Moorman (1991) meneliti hubungan antara 

keadilan organisasional (prosedural dan distributif) dan perilaku 

kewarganegaraan organisasional. Penelitian tersebut mengindikasi bahwa 

pekerja akan menunjukkan kepatuhan pada organisasi, kalau pekerja 

mempersepsi adanya keadilan berkaitan dengan kompensasi. Begitu sebaliknya, 
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kalau organisasi dipersepsi tidak adil, maka akan terjadi perilaku yang 

menyimpang. Perilaku yang menyimpang ini dikhawatirkan akan menganggu 

aktivitas organisasi. Oleh karena itu, praktik manajemen yang adil dapat 

menguntungkan baik untuk organisasi maupun pekerja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

PERUMUSAN MASALAH 

 

Studi ini membahas dua aspek utama perilaku yang menyimpang yaitu 

aspek disposisi dan organisasi atau situasional. Perilaku seseorang ditentukan 

oleh rumusan klasik perilaku sebagai fungsi seseorang itu sendiri dan 

lingkungannya- B=f(P,E). Menurut Lewin (dalam Glick, 1985), perilaku seseorang 

tidak hanya ditentukan oleh lingkungan organisasi, namun juga kondisi psikologis 

orang itu sendiri.  
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Faktor disposisi dalam studi ini adalah kepribadian pekerja, yaitu locus of 

control (persepsi mengenai pihak yang mengendalikan keberhasilan dalam 

pekerjaan), afeksi negatif dan anger. Work locus of control menunjukkan sejauh 

mana seseorang mampu mengontrol penguatan diri dalam lingkungan kerja. 

Seseorang dengan internal locus of control menyakini kemampuannya untuk 

mengelola reward yang akan dicapai; sedangkan seseorang dengan external 

locus of control menyakini bahwa faktor lingkungan luar yang menentukan 

reward yang akan dicapai (Spector & O’Connell, 1994). Pekerja dengan external 

locus of control cenderung mudah mengalami stres kerja dan kekhawatiran, 

mudah melakukan tindakan kontraproduktif, dan cenderung untuk 

memperlakukan orang lain tidak baik. 

Faktor disposisi kedua adalah afeksi negatif (suasana hati negatif). Afeksi 

negatif menunjukkan kecenderungan diri seseorang untuk mengalami emosi 

negatif sepanjang waktu dan segala situasi, bahkan ketika tidak ada situasi 

eksternal yang mempengaruhinya. Misalnya merasa cemas, khawatir, tidak 

berenergi, murung dll. Pekerja dengan afeksi negatif memiliki karakteristik sama 

dengan individu yang memiliki sifat kekhawatiran yang tinggi. Individu dengan 

tingkat kekhawatiran tinggi cenderung akan memberikan respon sesuatu dengan 

tekanan dan perasaan, gugup, dan cemas (Spielberger & Sydemen, 1994). Oleh 

karena itu, individu dengan tingkat afeksi negatif yang tinggi cenderung akan 

mengalami tingkat stres yang tinggi. Tingkat stres yang tinggi cenderung 

mengakibatkan perilaku negatif ketika menghadapi situasi yang tidak 

menyenangkan. Individu akan mengalami tekanan dan melakukan tindakan yang 

tidak konstruktif.  

Faktor disposisi ketiga adalah trait anger (kecenderungan seseorang 

untuk mudah marah) . Sifat ini merupakan kecenderungan seseorang untuk 

mempersepsikan sejumlah situasi yang bisa membangkitkan kemarahan. 

Individu dengan sifat marah akan mengalami perasaan subjektif berkaitan rasa 

kesal, benci, dan frustrasi terhadap sesuatu (Spielberger, Krasner, & Solomon, 

1998; Spielberger & Sydeman, 1994). Deffenbacher (1992) menambahkan 

bahwa individu dengan karakteristik trait anger yang tinggi cenderung tidak 

mampu mengembangkan penyelesaian masalah yang konstruktif. Temperamen 

yang mudah marah menjelaskan perbedaan individu dalam disposisi pada 
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umumnya yaitu merasakan kemarahan tanpa perlu ada kondisi yang memicu 

secara spesifik. Individu dengan T-Anger/T yang tinggi cenderung 

mengekspresikan kemarahan secara nyata bila ada sesuatu yang 

memprovokasinya; sedangkan individu dengan T-Anger/R menjelaskan reaksi 

seseorang terhadap situasi spesifik yang meliputi frustasi atau kritik. Individu 

dengan T-Anger/R cenderung menahan kemarahan yang dialami. Oleh karena 

itu, individu dengan T-Anger/T cenderung melakukan perilaku menyimpang bila 

merasakan ketidakadilan.  

Selain aspek disposisi dari individu yang menjadi fokus permasalahan 

dalam penelitian, faktor organisasional dan situasional yang berkaitan dengan 

sistem keadilan organisasi juga dibahas. Keadilan organisasi ini dibagi menjadi 

dua aspek yaitu keadilan distribusi dan prosedur. Persepsi karyawan terhadap 

keadilan distribusi dan prosedur bisa mempengaruhi perilaku karyawan. Jika 

seseorang mempersepsikan ada keadilan prosedur dan distributif, hal ini akan 

memberikan efek yang bagus pada kinerja karyawan. Perilaku yang ditunjukkan 

oleh karyawan bisa berupa perilaku prososial. Begitu sebaliknya, jika seseorang 

mempersepsikan ketidakadilan, maka perilaku yang dimunculkan adalah perilaku 

menyimpang atau antisosial.  

 Perumusan masalah penelitian sebagai berikut. 

1) Apakah ada perilaku yang menyimpang dalam organisasi? 

2) Perilaku menyimpang apa yang terjadi dalam organisasi? 

3) Bagaimana kepribadian mempengaruhi perilaku yang 

menyimpang? 

a. Apakah external locus of control mempengaruhi perilaku 

menyimpang? 

b. Apakah afeksi negatif mempengaruhi perilaku 

menyimpang? 

c. Apakah trait of anger mempengaruhi perilaku 

menyimpang? 

4) Bagaimana pengaruh keadilan pada perilaku yang menyimpang? 

a. Apakah keadilan distribusi mempengaruhi perilaku yang 

menyimpang? 
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b. Apakah keadilan prosedur mempengaruhi perilaku yang 

menyimpang? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1.  Definisi Konsep 

Konsep perilaku menyimpang dipelajari di bidang kesehatan mental, 

genetik, sosiologi, dan psikologi (Hays, Robert, & Solway, 1981). Konsep perilaku 

yang menyimpang mulai mendapat perhatian ketika jumlah kekerasan dalam 

organisasi menunjukkan frekuensi peningkatan. Vardi dan Wiener (1996) 

berpendapat bahwa perilaku menyimpang bisa dideskripsi sebagai perilaku yang 

tidak pantas atau cenderung mengarah ke suatu agresivitas. Perilaku 

menyimpang ini secara sosial merugikan bagi organisasi.  
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Hollinger (1986) berpendapat bahwa penelitian sosiologi yang berkaitan 

dengan perilaku yang tidak pantas memiliki dua fokus utama yaitu penyimpangan 

produksi kerja dan penyimpangan properti kerja. Penyimpangan produksi kerja 

meliputi berbagai tipe perilaku yang kontraproduktif misalnya standar kerja yang 

menurun, kelambanan kerja, dan kerja yang tidak terkoordinasi dengan baik. 

Penyimpangan properti meliputi tindakan untuk merusak barang atau benda-

benda miliki perusahaan. Raelin (1994) mengkategorisasi perilaku yang 

menyimpang dari perilaku yang adaptif sampai ke ekstrim. Perilaku yang adaptif 

merupakan perilaku yang menyimpang namun memiliki dampak negatif secara 

tidak langsung baik bagi organisasi maupun individu. Dampak negatif secara 

tidak langsung berkaitan dengan manajemen organisasi, pekerjaan, diri sendiri, 

dan karir kerja. Perilaku yang menyimpang ini bisa terjadi pada pekerja 

profesional. Para pekerja profesional juga mengalami disonansi kerja. Disonansi 

kerja ini tergantung pada tingkat keseriusan masalah dan alternatif tawaran kerja 

yang lebih baik. Namun, cara akomodatif bisa berupa memperkarya diri sendiri 

dalam organisasi, mencoba melakukan persuasi diri pada pimpinan, atau 

membiarkan keadaan yang terjadi.  Perilaku menyimpang yang bersifat kontinyu 

dijelaskan pada Tabel 3.1. berikut ini.  

 

 

 

Tabel 3.1. Bagan Perilaku Menyimpang 

Adaptive Behavior                                                                                      Deviant 
Behavior 

 

Vis a Vis Management 

Bebas melakukan ketentuan prosedural 

Menuntut hak-hak profesional 

Menginginkan otonomi 

Tidak mempedulikan kemajuan teknologi 

                               Menolak melakukan aturan kerja 

                                                       Sabotase interpersonal 

                                                                     Tidak bisa menyimpan rahasia 
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perusahaan 

                                                                                         Melakukan tindakan tidak 
etis         

Vis a Vis Job 

Menuntut privasi 

Menyibukkan diri 

            Melakukan tindakan tidak pantas 

             Menunjukkan kebosanan kerja                                                                                                                         
Kinerja buruk                                                                                                                                 

                                                                      Absensi tinggi 

                                                       Memperpanjang waktu istirahat untuk tidak 
bekerja 

Vis a Vis Self 

Rasionalisasi kondisi 

                        Kepentingan di luar 

                                                       Apatis                                                                                 
Burnout                                                                                                                                  
Mengasingkan diri                                                                                                                                   
Ganggungan 
mental dan fisik 

Vis a Vis Career 

Keanggotaan  profesional 

      Penekanan kinerja eksternal                                                

                                                             Aktivitas internal                                                                              

Sumber: Raelin (1994) 

Kidwell dan Bennett (1993) juga melakukan kategori perilaku yang 

menyimpang yaitu tindakan menghindari melakukan kewajiban (shirking action), 

membenci teman (social loafing), dan free raider. Tindakan menghindari 

kewajiban menunjukkan bahwa pekerja cenderung untuk melakukan sesuatu 

karena ada maksud pribadi dan cenderung melakukan sesuatu karena ada 

kesempatan yang menguntungkan. Social loafing menunjukkan ketidakmampuan 

seseorang untuk bekerja dalam satu tim; sedangkan free raider menunjukkan 

pekerja tidak mau menyumbangkan tenaga dan pikirannya-orang lainlah yang 

dibiarkan bekerja dan bisa menikmati hasil bersama.  
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O’Leary-Kelly, Griffin dan Glew (1996) juga memberikan tipologi perilaku 

yang menyimpang. Perilaku yang menyimpang ini dinamakan organization 

motivated aggression (OMA). OMA dapat disebabkan oleh anggota dalam 

organisasi atau di luar organisasi. Namun, OMA cenderung dilakukan oleh 

anggota dalam organisasi. Organisasi turut menyumbang sistem sosial untuk 

anggota dalam organisasi. Anggota organisasi berinteraksi secara teratur dengan 

kebijakan dan prosedur organisasi. Kebijakan dan prosedur organisasi yang tidak 

menguntungkan untuk para pekerja mengakibatkan pekerja tidak memiliki 

kepuasan. Kalau organisasi tidak menerapkan sistem yang menguntungkan bagi 

pekerja, maka biaya yang harus ditanggung oleh organisasi menjadi besar. 

Organisasi harus menghadapi karyawan yang membuat kerusakan properti, 

produktivitas kerja yang menurun, moral pekerja yang semakin menurun. 

Organisasi harus memberikan rasa aman bagi para pekerja dan melakukan 

pengawasan pada perilaku kerja untuk menghindari hasil kerja yang 

menyimpang. 

 

3.2.  Teori Disposisi dan Organisasional-Situasional 

3.2.1. Perspektif Dispositional-Kepribadian 

Penelitian menunjukan bahwa kecenderungan perilaku antisosial adalah 

1) Self-centered (individu menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk 

mempengaruhi orang lain dan cenderung menyendiri). 

2) Tidak memiliki sensitivitas (individu cenderung merasa tidak bersalah atas 

perilakunya, cenderung memandang diri sendiri sebagai korban). 

3) Tidak realistis (berusaha mendapatkan sesuatu dengan jumlah besar tetapi 

usaha sedikit, cenderung berbohong, dan melakukan tindakan curang). 

4) Expediency (mencari cara termudah, kurang disiplin, dan cenderung suka 

mengkonsumsi minuman keras). 

5) Berbohong  

Perilaku antisosial atau menyimpang adalah perilaku yang merupakan 

cerminan kepribadian. Individu dengan kepribadian yang menyimpang cenderung 

bertindak mengabaikan aturan normal perilaku sosial. Di samping itu, individu 

cenderung tidak memiliki empati dan merasa bersalah. Berdasarkan riset Gollan 

(2000), perilaku yang menyimpang menunjukkan agresivitas dan tidak bisa 
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mudah mempercayai orang, kemungkinan besar akan memiliki depresi. Di 

samping itu, tingkat ketergantungan pada orang lain yang rendah.  

 Berkaitan dengan perspektif ASA-attraction, selection, and attrition, 

rerangka ini menganjurkan individu dengan kepribadian yang sama akan direkrut, 

diseleksi dan dikelola dalam lingkungan kerja (George, 1990). Individu dalam 

kelompok cenderung memiliki sifat dan perilaku yang homogen karena umumnya 

memiliki pengalaman akan situasi yang sama dan mencoba untuk melakukan 

adaptasi pada lingkungan mereka. Kepribadian tidak hanya sebagai faktor 

penting penentu sikap individu tetapi juga melalui proses ASA, kepribadian juga 

menentukan sifat kerja. Oleh karena itu, memahami kepribadian tidak hanya bisa 

mengetahui sifat dan perilaku seseorang, namun juga bisa memberikan 

pandangan mengenai fungsi kelompok dan kerja dan unit organisasi. Berkaitan 

dengan proses ASA, Joireman, Anderson, dan Strathman (2003) menunjukkan 

kepribadian yang cenderung agresif berkaitan dengan kecenderungan untuk 

mencari sensasi dan memfokuskan pada akibat perilaku dalam jangka pendek. 

Individu dengan kepribadian tersebut cenderung melakukan agresi fisik dan 

verbal serta tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Oleh karena 

itu, manajemen sumber daya manusia harus memperhatikan karyawan yang 

akan dipilih agar tidak memperoleh karyawan dengan kepribadian tersebut.  

 Faktor disposisi yang akan dibahas dalam studi ini adalah kepribadian 

individu yang berupa locus of control, afeksi negatif dan anger.  

 

 

a. Work Locus of Control  

 Work locus of control menunjukkan sejauh mana seseorang menyakini 

dirinya mampu mengontrol suatu kekuatan dalam kerja. Ada dua tipe locus of 

control yaitu locus of control internal dan eksternal. Individu dengan locus of 

control internal menyakini bahwa ia mampu mengontrol perolehan yang akan 

diterima; sedangkan individu dengan locus of control eksternal menyakini  bahwa 

pihak eksternal atau faktor keberuntungan yang mengontrol perolehan yang akan 

diterima (Spector & O’Connell, 1994). Individu dengan locus of control eksternal 

cenderung mengalami tingkat stres kerja dan kekhawatiran yang tinggi, mudah 

mengalami frustasi kerja, dan cenderung melakukan tindakan menyimpang pada 
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kliennya. Allen dan Greenberger (1980) menunjukkan bahwa individu dengan 

tingkat kontrol rendah pada pekerjaannya, akan menciptakan suatu lingkungan 

kerja melalui tindakan-tindakan destruktif.  

 

b. Negative Affectivity 

Afeksi negatif atau suasana hati yang negatif (Negative Affectivity) 

menunjukkan kecenderungan disposisi pada individu untuk mengalami emosi 

negatif sepanjang waktu dan situasi meskipun peristiwa tertentu yang 

menyebabkan emosi negatif tidak ada. Afeksi negatif memiliki kesamaan dengan 

konstruk trait anxiety. Individu dengan tingkat trait anxiety yang tinggi cenderung 

merespon sesuatu yang mengancam dirinya dengan tingkat kekhawatiran tinggi, 

memiliki tingkat depresi dan kecemasan yang berlebihan (Spielberger & 

Sydemen, 1994). Individu dengan sifat ini akan mudah mengalami tekanan 

organisasiondan memberikan respon negatif.  

 

c. Trait Anger  

 Trait anger (kecenderungan seseorang untuk mudah marah) merupakan 

sifat yang dimiliki seseorang untuk rentan menerima sesuatu yang 

membangkitkan rasa marah. Individu dengan sifat mudah marah akan 

mengalami kemarahan yang tinggi misalnya perasaan subjektif, jengkel, mudah 

tersinggung  (Spielberger, Krasner, and Solomon, 1998; Spielberger and 

Sydeman, 1994). Deffenbacher (1992) menunjukkan bahwa individu dengan sifat 

trait anger yang tinggi cenderung memberikan respon provokasi dengan sifat 

negatif.  

 Sifat mudah marah menunjukkan perbedaan individu dalam disposisi 

pada umumnya yang mengalami kemarahan tanpa adanya situasi yang memicu 

untuk timbul. Individu dengan T-anger/T (sifat) mudah marah meskipun ada 

provokasi kecil. Reaksi marah (T-Anger/R) menggambarkan reaksi marah 

terhadap sesuatu yang dirasakan dan memberikan respon kemarahan secara 

meskipun tidak kuat. Oleh karena itu, individu dengan T-Anger/T mengalami 

respon afektif yang kuat untuk menunjukkan perilaku yang menyimpang secara 

nyata.  

 

3.2.2. Teori Organisasi -Konsep Keadilan 
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 Keadilan memiliki tiga konsep yaitu keadilan distributif, prosedural, dan 

interaksional (Greenberg, 1993). Keadilan interaksional meliputi interpersonal 

dan informatif. Konsep perilaku menyimpang bisa dianalisis melalui teori ekuitas 

atau keadilan.  

 

Equity Ratios 

 Teori ekuitas mengasumsikan bahwa orang mengevaluasi outcome 

relative terhadap input dan membentuk opini mengenai perlakuan secara adil. 

Teori ini menyatakan bahwa evaluasi terjadi dengan cara komparasi sehingga 

orang membandingkan input dan outcome relatif terhadap input dan outcome 

yang mereka persepsikan orang lain. Aspek penting proses perbandingan sosial 

adalah input dan output dipertimbangkan dalam bentuk rasio. Orang dapat 

memiliki toleransi dengan melihat orang lain memiliki benefit atau uang lebih 

banyak bila orang tersebut juga memberikan input yang sebanding terhadap 

pekerjaannya begitu sebaliknya.  

 Pinder (1998) berpendapat bahwa keadilan atau ekuitas berkaitan 

dengan keyakinan. Keyakinan dibentuk dalam sosial konteks di mana individu 

membandingkan perlakuan yang dialami oleh individu tersebut dengan 

bagaimana perlakuan yang dialami oleh orang lain. Greenberg (1993) 

berpendapat bahwa individu berusaha untuk merasionalisasikan input atau 

outcome yang diterima untuk mengubah kondisi yang dianggap tidak 

menyenangkan. Reaksi ini diklasifikasi dalam bentuk keperilakuan atau 

psikologis. Persepsi keadilan berkaitan dengan keadilan distributif dan 

prosedural. Persepsi keadilan prosedural dikaitkan dengan evaluasi sistem 

organisasi dan persepsi keadilan distributif cenderung berkaitan dengan 

outcome.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

3.2.2.1. Keadilan Distributif 

 Keadilan distributif menunjukkan kesetaraan dalam penghasilan yang 

diterima oleh individu. Keadilan distributif dikaitkan dengan nilai yang diterima. 

Keadilan distributif diidentifikasi dengan dengan tiga hal yaitu ekuitas, equality 

dan need (Muchinsky, 2001). Distribusi ekuitas menunjukkan bahwa individu 

mempersepsikan reward yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan. 
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Distribusi equality menunjukkan bahwa semua individu mendapatkan 

kesempatan untuk menerima reward apapun perbedaan karakteristik yang 

dimiliki.  Distribusi berdasarkan individual need, menunjukkan reward yang 

diberikan berdasarkan kebutuhan individu dianggap adil.  

 Ketika mempersepsikan ketidakadilan distributif, karyawan akan 

menciptakan kontrak transaksional. Kontrak transaksional merupakan kontrak 

psikologis. Menurut Muchinsky (2001), kontrak psikologis merupakan hubungan 

pertukaran yang ada antara karyawan dan organisasi. Kontrak ini merupakan 

kontrak tertulis yang tidak formal berdasarkan kontribusi mutual. Kontrak 

psikologis adalah persepsi karyawan terhadap kewajiban resiprokal yang ada 

dalam organisasi. Karyawan yakin bahwa organisasi menyetujui untuk 

menyediakan keamanan kerja, penghargaan yang bagus dan kesempatan kerja. 

Kontrak psikologis bisa berubah sepanjang individu bekerja di perusahaan.  

 Robinson, Kraatz dan Rousseau (1994) berpendapat bahwa kontrak 

psikologis berada pada suatu garis kontinyu yang bergerak dari aspek 

transaksional dan relasional. Kontrak transaksional dikarakteristikkan sebagai 

suatu kewajiban karyawan yang bersifat spesifik dan berada dalam jangka 

pendek. Sumber daya finansial merupakan suatu penggerak munculnya kontrak 

psikologis yang bersifat transaksional. Kalau  mempersepsikan reward finansial 

tidak memadai, maka kontrak transaksional yang terjadi. Kontrak transaksional 

dikaitkan dengan kepentingan pribadi, sedangkan kontrak relasi menunjukkan 

pentingnya hubungan yang tidak hanya didasarkan pada apa yang seharusnya 

diterima, namun menunjukkan hubungan yang tulus. Kontrak ini bersifat jangka 

panjang dan perubahan tidak didasarkan pada sumber daya finansial, tetapi 

sumber emosi misalnya loyalitas dan afiliasi. Kontinuitas antara kontrak 

transaksional dan relasi bisa dilihat pada Gambar 3. 1 

 

Transactional                                                                                                
Relational 

Antisocial behavior Indifferent social 
behavior 

Prosocial behavior 

Violence 
Threats 
Negligence 
Negativism 

Compliance Conscientiousness 
Sportmanship 
Courtesy 
Civic-virtue 
Altruism 

Gambar 3.1. Hubungan antara Kontrak Psikologis dan Perilaku Sosial  
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  Psikologi kontrak merupakan suatu aspek yang mengikat hubungan 

antara atasan dan karyawan sehingga menjamin bahwa karyawan akan bekerja 

dengan baik jika atasan atau manajer dapat memenuhi kebutuhan karyawan. 

Psikologi kontrak akan terganggu ketika satu kelompok dalam hubungan 

merasakan kelompok lain gagal memenuhi kewajiban. Kegagalan ini 

menyebabkan hubungan antara keduanya mengalami penurunan dan 

mempengaruhi kepercayaan yang dimiliki. Penyimpangan yang dilakukan oleh 

manajer atau atasan menyebabkan karyawan merasakan suatu tuntutan kepada 

mereka untuk mengganti sesuatu yang menjadi kewajiban. Cavanaugh dan Noe 

(1999) dan Turnley dan Feldman (2000) berpendapat bahwa penyimpangan 

kontrak psikologi akan mempengaruhi niat karyawan untuk tetap tinggal di 

perusahaan dan memiliki kepuasan kerja secara positif. Pola kekecewaan 

karyawan terhadap ketidakmampuan atasan menjadi kontrak psikologi dengan 

baik bisa berakhir dengan protes atau demonstrasi karyawan kepada atasan. 

Sikap lain yang ditunjukkan adalah pengabaian kewajiban kerja atau karyawan 

menunjukkan sikap diam atas perlakuan yang tidak adil. Karyawan juga bisa 

melakukan tindakan destruktif misalnya mencuri, mengancam, dan melakukan 

sabotase. Akhirnya, karyawan bisa mengambil jalan terakhir yaitu keluar dari 

organisasi.  

 

 

3.2.2.2. Keadilan Prosedural 

 Keadilan prosedural menunjukkan kesetaraan dalam cara untuk 

mencapai hasil. Hal ini berkaitan dengan kesetaraan yang dirasakan terhadap 

kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan. Menurut 

Folger dan Greenberg (1985), ada dimensi yang menjelaskan keadilan 

prosedural yaitu menekankan adanya kontribusi suara pada proses pembuatan 

keputusan dan perlakuan baik pada sistem kerja. Prosedur dikatakan adil jika 

individu yang terlibat memiliki kesempatan untuk mempengaruhi proses 

keputusan atau menawarkan suatu input. Schminke, Ambrose dan Cropanzano 

(2000) menunjukkan bahwa semakin besar partisipasi dalam pembuatan 
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keputusan oleh karyawan, semakin kuat keadilan prosedur yang dirasakan. 

Keadilan prosedural juga menekankan komponen struktural proses.  

 Keadilan prosedural tidak memiliki dampak langsung pada keputusan 

tetapi lebih pada elemen ekspresif. Elemen ekspresif memiliki orientasi jangka 

panjang dan berkaitan dengan otoritas dan institusi. Individu mengharapkan 

bahwa organisasi dapat membuat keputusan yang netral dan dapat dipercaya 

sehingga menguntungkan semua anggota organisasi (Tyler, 1987). Leventhal 

(dalam Skarlicki & Folger, 1980) menunjukkan bahwa prosedur perusahaan 

dinyatakan adil dalam pembuatan keputusan menunjukkan konsistensi, tidak 

bias, akurasi, representatif, dan etis. Keadilan prosedural memfokuskan 

penerimaan pelaksanaan prosedur organisasi secara setara.  

 Skarlicki dan Folger (1997) berpendapat bahwa ketika individu 

mempersepsikan ketidakadilan prosedural, usaha-usaha untuk menyeimbangkan 

keadilan akan terjadi sebelum adanya pembalasan secara nyata misalnya tidak 

menunjukkan perilaku yang baik, memiliki sikap masa bodoh, dan perilaku yang 

menolak.  

 Lind dan Tyler (1988) mengidentifikasi isu yang membentuk perasaan 

keadilan prosedural keanggotaan. Aspek netralitas menunjukkan bahwa dalam 

membuat keputusan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, 

tidak didasarkan pada kepentingan sepihak. Aspek kepercayaan juga menjadi 

bagian dalam terbentuknya keadilan prosedural. Bila karyawan merasakan 

kepercayaan maka karyawan memiliki keterikatan emosional dan menunjukkan 

perhatian pada hubungan antar karyawan. Dengan demikian, akan 

mempengaruhi terciptanya kepuasan dengan sistem organisasi, pekerjaan, dan 

prosedur disiplin.  
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 Gambar 3.2. Model Konseptual 

Hipotesis 

1. Keadilan prosedural tidak mempengaruhi perilaku yang menyimpang  

2. Keadilan distribusi tidak mempengaruhi perilaku yang menyimpang  

3. Locus of control internal tidak mempengaruhi perilaku yang menyimpang  

4. Locus of control external tidak mempengaruhi perilaku yang menyimpang 

5. Afektivitas negatif tidak mempengaruhi perilaku yang menyimpang 

6. Trait of anger tidak mempengaruhi perilaku yang menyimpang   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

External Work Locus 

of Control 

Afeksi Negatif  

Trait of Anger 

Perilaku Menyimpang 

 

 

 

 

Keadilan Distributif 

Keadilan Prosedural 

Internal Work Locus 

of Control 
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Studi ini menerapkan pendekatan deduktif karena memfokuskan pada 

pengembangan hipotesis yang didasarkan pada suatu teori. Penelitian ini 

menggunakan survei karena memperhatikan sejumlah faktor yang menjelaskan 

keberadaan  fenomena yang diteliti. Konteks yang lebih nyata berkaitan dengan 

perilaku yang benar-benar terjadi dan dilakukan oleh partisipan penelitian. Di 

samping itu, data yang diperoleh dengan metode survei dapat mengetahui 

keragaman partisipan yang meliputi persepsi, keyakinan, opini, dan nilai yang 

disampaikan oleh para partisipan penelitian.  

Metode yang digunakan untuk memilih sampel penelitian dalam studi ini 

adalah purposive sampling. Pengambilan sampel ini memiliki aspek non-

probabilitas yang memenuhi kriteria-kriteria, yaitu (1) menjadi karyawan 

Universitas Paramadina, (2) memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun.  

 

4.1. Metode dan Prosedur Analisis Data 

 Untuk menguji hipotesis yang ada, penelitian ini menggunakan analisis 

regresi, serta dilengkapi dengan analisis deskripsi sebagai pelengkap dalam 

menjelaskan fenomena yang ada. Namun sebelum dilakukan pengujian kedua 

analisis di atas,   dilakukan pengujian validasi pengukuran unidimensionalitas, uji 

validitas konstruk dan  uji reliabilitas.  

 

4.1.1.Validasi Pengukuran-Unidimensionalitas 

Confirmatory factor analysis digunakan untuk menguji unidimensionalitas 

pada konstruk yang memiliki ukuran reflektif. Unidimensionalitas menunjukkan 

bahwa sebuah konstruk memiliki sejumlah indikator yang ada pada satu faktor. 

Indikator-indikator yang digunakan memiliki derajat kesesuaian yang baik. Dalam 

confirmatory factor analysis, struktur model faktor berdasarkan teori yang 

dihipotesiskan sudah diketahui dengan pasti.  

Pengujian validitas ini meliputi pengujian validitas konstruk. Validitas 

konstruk menunjukkan kesesuaian antara penggunaan alat ukur dan teori. 

Validitas konstruk pada dasarnya terdiri atas dua macam pengujian yaitu validitas 

konverjen dan diskriminan. Validitas konvergen menunjukkan nilai yang didapat 

dari butir-butir pertanyaan yang mengukur konsep yang sama akan memiliki 

korelasi tinggi. Validitas diskriminan menunjukkan nilai-nilai yang didapat dari 

butir-butir yang mengukur konstruk yang berbeda tidak saling berkorelasi. 
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Konstruk-konstruk dalam studi ini diukur dengan satu metode. Pengukuran 

validitas konverjen dilakukan dengan melihat  semua loading dari sebuah 

konstruk laten terhadap indikator-indikator yang berkorespondensi memiliki nilai 

statistik r>0,3. Pengukuran validitas diskriminan dilakukan dengan melihat nilai 

korelasi rendah antar konstruk.  

 

4.1.2. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas merupakan ukuran mengenai konsistensi internal indikator-

indikator dan menunjukkan derajat masing-masing indikator yang menunjukkan 

sebuah konstruk reflektif. Pengujian reliabilitas konstruk memberikan konfirmasi 

kepada peneliti apakah indikator-indikator yang digunakan cukup mewakili 

konstruk-konstruk penelitian. Nilai batas yang digunakan adalah ≥ 0,7 (Hair, 

Anderson, Tatham, & Black, 1998).  

 

4.2. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda adalah merupakan suatu teknik statistika yang 

umum digunakan untuk menganalisis besarnya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Pada analisis regresi berganda, dimungkinkan 

untuk mengetahui besarnya sumbangan beberapa variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

 

4.3. Pengukuran Variabel 

 Variabel Work Locus of Control menunjukkan sejauh mana keyakinan 

seseorang terhadap reward atau penghargaan kerja. Skala Work of Locus of 

Control (Spector, 1988) terdiri atas 16 indikator. Trait anger diukur dengan 

Spielberger’s State-Trait Personality Inventory. Skala ini terdiri atas 10 indikator 

yang mengukur kecenderungan seseorang untuk mengalami kekhawatiran 

sepanjang waktu dan pada segala situasi. Keadilan distributif menunjukkan 

persepsi keadilan terhadap jumlah kompensasi yang diterima. Variabel ini diukur 

dengan 5 indikator. Indikator-indikator ini juga menjelaskan persepsi responden 

terhadap organisasi, keputusan kerja yang tidak bias, gaji, dan benefit yang 

didistribusikan secara adil, dan promosi didasarkan pada kriteria favoritisme. 

Instrumen ini konsisten dengan pengukuran keadilan distributif yang disusun oleh 

Folger dan Konovsky (1989).   
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 Keadilan prosedural menunjukkan persepsi kesetaraan pembuatan 

keputusan dalam menentukan jumlah diterima. Keadilan prosedural terdiri atas 

26 yang diukur Folger dan Konovsky (1989). Responden diminta untuk 

menunjukkan persepsi kesetaraan terhadap prosedur formal promosi, evaluasi 

kinerja, alokasi kenaikan gaji, dan kesempatan untuk menyampaikan keluhan. 

Instrumen Perilaku Menyimpang menggunakan studi Robinson dan Bennett 

(1995). Instrumen ini mengukur kecenderungan seseorang untuk melakukan 

tindakan menyimpang dari aturan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan.  

Instrumen pengukuran perilaku menyimpang untuk dosen menggunakan 

Instrumen Pengukuran Perilaku Menyimpang untuk Staf Profesional dari Raelin 

(1994). Instrumen tersebut mengkategorisasi perilaku yang menyimpang dari 

perilaku yang adaptif sampai ke ekstrim. Perilaku yang adaptif merupakan 

perilaku yang menyimpang namun memiliki dampak negatif secara tidak 

langsung baik bagi organisasi maupun individu. Dampak negatif secara tidak 

langsung berkaitan dengan manajemen organisasi, pekerjaan, diri sendiri, dan 

karir kerja. 

Untuk pengukuran karyawan bukan dosen, perilaku yang menyimpang 

menggunakan Instrumen Pengukuran Tipology of Worker Deviance Robinson 

dan Bennett (1995). Instrumen ini memiliki kategorisasi penyimpangan karyawan 

dalam empat aspek yaitu 1) serious organization-mencuri, sabotase, perusakan 

fasilitas kantor; 2) minor organization-terlambat masuk, membuang waktu, 

melakukan pemborosan; 3) minor personal-menyebar gosip, tidak mau 

membantu dan 4) serious personal-bersifat agresif dengan rekan, mencuri milik 

rekan, bersikap kasar. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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5.1.  Analisis Data Dosen 

Kuesioner penelitian untuk responden dosen disebarkan kepada 35 

dosen tetap. Sebelum mengisi kuesioner, responden ditanyakan kesediaannya 

untuk mengisi kuesioner penelitian yang dibagikan. Jika responden tersebut 

setuju maka kuesioner kemudian ditinggalkan dan responden dapat 

mengembalikan kuesioner tersebut jika sudah selesai diisi. Dari 35 kuesioner 

yang dibagikan, kuesioner yang dikembalikan adalah sebanyak 28 buah, 

sehingga response rate adalah sebesar 80%.  

Responden penelitan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah sebanyak 

11 (39,3%) orang dan perempuan sebanyak 16 orang (57, 1%) dengan rata-rata 

umur sebesar 36,5 tahun (SD: 8,98).  

 

5.1.1.    Analisis Validitas Konstruk Penelitian  

Pengujian validitas konstruk dilakukan dengan confirmatory factor 

analysis. Tujuan dilakukan pengujian validitas adalah untuk mendapatkan 

representasi akurat mengenai indikator-indikator sebagai model terbaik. Oleh 

karena itu, model pengukuran untuk variabel-variabel dalam model penelitian 

harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum menguji hubungan antar konstruk.   

Pengukuran konstruk perilaku menyimpang untuk dosen tidak bersifat 

multidimensional. Artinya, pengukuran keempat dimensi-perilaku menyimpang 

secara manajemen, diri sendiri, pekerjaan, dan pengembangan karir tidak 

dijadikan satu untuk mengukur perilaku menyimpang secara keseluruhan. Dalam 

analisis lebih lanjut, perilaku menyimpang diukur secara unidimensional. Artinya, 

masing-masing dimensi menjadi masing-masing variabel dependen. Edwards 

(2001) berpendapat bahwa jika konsistensi internal diukur dengan cara 

menghitung nilai semua dimensi dari konstruk multidimensional, maka akan 

diperoleh nilai reliabilitas yang rendah. Hal ini disebabkan oleh masing-masing 

dimensi tidak homogen. Masing-masing dimensi mewakili manifestasi yang 

berbeda dari sebuah konstruk. Jika heterogenitas dimensi meningkat, maka 

korelasi antar dimensi akan menurun. Oleh karena itu, masing-masing dimensi 

dalam perilaku menyimpang dilepas menjadi variabel. Hal ini juga berlaku pada 

konstruk perilaku menyimpang untuk karyawan staf.  

Uji validitas pada Tabel 4.1.  menunjukkan bahwa, sejumlah indikator 

memiliki koefisien ≤ 0,3. Oleh karena itu, indikator-indikator tersebut tidak 
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digunakan untuk analisis lebih lanjut. Indikator-indikator tersebut yaitu 1) konstruk 

perilaku yang menyimpang-dev1, dev2, dev3, dev4, dev6, dev7, dev8, dev9, 

dev11, dev12, dev15, dev25, dev27, dan dev31; 2) konstruk keadilan prosedural 

–prodjust 20; 3) locus of control internal -loc4, loc5, loc10; 4) kinerja-knj7.  

Ada beberapa alasan yang menjelaskan sejumlah indikator tidak memiliki 

pengukuran valid.  

1) Aspek Social Desirability 

Konstruk perilaku menyimpang ini memiliki empat aspek yaitu perilaku 

menyimpang pada manajemen, pekerjaan, diri sendiri, dan pengembangan karir. 

Sejumlah indikator pada masing-masing aspek ini yang menjadi variabel 

dependen memiliki pengukuran tidak valid. Indikator-indikator dalam keempat 

aspek tersebut memiliki dimensi social desirability. Aspek ini akan mempengaruhi 

validitas konstruk perilaku menyimpang. Responden memiliki tendensi untuk 

menunjukkan dirinya menarik atau baik terhadap norma sosial.  

Dalam hal ini, dosen sebagai responden memberikan jawaban yang bias 

karena indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel perilaku 

menyimpang menunjukkan perilaku yang kemungkinan bisa memberikan 

penilaian negatif terhadap dosen beserta kinerja, misalnya ”saya menuntut 

otoritas penuh dalam pekerjaan saya”, ”saya suka membicarakan hal-hal yang 

tidak beres yang terjadi di universitas”, ”saya mendiskusikan rahasia universitas 

pada orang di luar universitas”. Adanya social desirability dalam data laporan diri 

akan menimbulkan hubungan antara indikator dan konstruk yang dibentuk 

menjadi lemah (Fisher, 1993). Indikator-indikator yang memiliki aspek social 

desirability tersebut jika tetap digunakan dalam analisis lebih lanjut akan 

melemahkan kekuatan konstruk perilaku yang menyimpang. 

 

 

 

 

 

Tabel 5.1. Hasil Validitas Konstruk Penelitian 
Konstruk Butir  Factor 

Loading 
Konsruk Butir Factor  

Loading Jumla
h 

Kode 
Butir 
Valid 

Jumla
h 

Kode 
Butir Valid 
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Perilaku Menyimpang 
Manajemen 
 
 
Perilaku Menyimpang 
Pekerjaan 
 
 
 
 
Perilaku Menyimpang 
pada Diri Sendiri 
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0,562 
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0,368 
0,668 
0,396 
0,451 
 

 
Keadilan Distributif  

 
   2 
 
 

 
Distjust1 
Distjust2 
 
 
 

 
0,798 
0,798 
 
 

 
External Locus of Control  
 

 
  6 
 

Loc1 
Loc2 
Loc3 
Loc6 
Loc7 
Loc9 

0,464 
0,755 
0,821 
0,695 
0,516 
0,491 

 
Internal Locus of 
Control 

 
 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loc8 
Loc11 
Loc12 
Loc13 
Loc14 
 
 
 
 
 
 
 

0,560 
0,652 
0,843 
0,766 
0,515 
 
 

 
Afeksi Negatif 

 
10 

 
Afeksi1 
Afeksi2 
Afeksi3 
Afeksi4 
Afeksi5 
Afeksi6 
Afeksi7 
 
Afeksi8 
Afeksi9 
Afeksi10 

 
0,608 
0,640 
0,807 
0,473 
0,323 
0,712 
0,779 
 
0,589 
0,689 
0,543 

Trait of Anger  5 Anger1 
Anger2 
Anger3 
Anger4 
Anger5 

0,762 
0,876 
0,629 
0,791 
0,761 

Kinerja 7 Knj1 
Knj2 
Knj3 
Knj4 
Knj5 
Knj6 

0,464 
0,755 
0,821 
0,695 
0,516 
0,491 

 

 

 

2) Aspek ambiguitas 
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 Podsakoff,  Mackenzie, & Podsakoff (2003) berpendapat bahwa indikator-

indikator kuesioner yang memiliki ambiguitas akan menimbulkan kebingungan 

responden dalam mengisi kuesioner. Indikator-indikator pada konstruk perilaku 

yang menyimpang tersebut ”saya menuntut otoritas penuh dalam pekerjaan 

saya”, ”saya akan menutup rahasia univeristas rapat-rapat”, ”saya terlalu sibuk 

untuk melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi 

universitas”. Indikator-indikator tersebut memiliki nilai <0,3. Oleh karena itu, untuk 

analisis lebih lanjut, indikator-indikator tersebut tidak digunakan.  

 

3) Aspek Negatif 

Herche dan Engelland (1996) menunjukkan bahwa indikator-indikator 

yang mengandung aspek negatif dan positif dalam satu kuesioner bisa 

menunjukkan dimensi yang berbeda satu sama lain sehingga ukuran-ukuran 

yang membentuk tidak bersifat unidimensional. Responden menjadi tidak sensitif 

bila tidak hati-hati dalam mencermati indikator kuesioner. Di samping itu, 

indikator kuesioner yang negatif dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda 

sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih lama. Oleh karena itu, indikator 

negatif juga dapat menimbulkan kebingungan responden untuk menjawabnya. 

Indikator-indikator negatif tersebut antara lain adalah perilaku menyimpang-”saya 

berusaha untuk tidak melakukan prosedur yang telah ditetapkan oleh 

universitas”, ”saya suka membicarakan hal-hal yang tidak beres yang terjadi di 

universitas”, ”saya mencari cara agar orang lain tidak mengetahui apa yang 

sedang saya kerjakan”. 

Secara keseluruhan hasil pengukuran pada Tabel 5.1. menunjukkan 

bahwa meskipun sejumlah indikator tidak memiliki pengukuran yang valid, 

indikator-indikator lainnya memiliki nilai factor loading ≥ 0,3. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa, indikator-indikator pengukuran tersebut telah 

memenuhi ketentuan validitas konverjen sehingga merupakan satu kesatuan alat 

ukur yang mengukur konstruk yang sama dan dapat memprediksi dengan baik 

konstruk yang seharusnya diprediksi ( Hair et al.,   1998). 

Ada beberapa alasan yang menyebabkan tercapainya validitas pada 

sebagian indikator perilaku yang menyimpang, keadilan prosedural, keadilan 

distributif, afeksi negatif, dan kinerja dalam penelitian ini. Pertama, format 

jawaban responden bisa mempengaruhi tercapainya validitas konstruk. 
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Podsakoff et.al. (2003) berpendapat bahwa, format pengukuran mempengaruhi 

kemampuan dosen dalam memberikan jawaban. Berkaitan dengan format 

pengukuran, peneliti harus memperhatikan kategori ini yang terdiri atas sejumlah 

pilihan respon. Jumlah pilihan yang seimbang memudahkan dosen memilih 

jawaban. Skala yang digunakan mampu menunjukkan perbedaan atribut yang 

diukur. Penelitian ini menggunakan format pengukuran skala Likert dengan 

mensejajarkan antara jawaban numerik dan penjelasannya, yaitu sangat tidak 

setuju, tidak setuju, dan sebagainya. Tujuannya adalah membantu dosen untuk  

memahami pertanyaan dan memberikan jawaban. 

Kedua, aspek kemampuan responden untuk mengingat kembali peristiwa 

yang sudah dialami sebelumnya.  Berkaitan dengan hal ini, aspek kemampuan 

mengingat kembali menjadi perhatian utama dalam suatu penelitian (Menon, 

Raghubir, & Schwarz,  1995). Artinya, perhatian pada pertanyaan yang diberikan 

masih berada dalam batas ingatan dosen sebagai responden. Indikator 

pertanyaan yang diajukan masih mampu dijawab oleh dosen. Dosen diminta 

untuk memberikan pendapatnya berkaitan dengan sesuatu yang dialami sehari-

hari dalam bekerja di Universitas Paramadina. Oleh karena itu, dosen dapat 

memberikan jawaban dengan mudah karena indikator-indikator pertanyaan 

berupa pertanyaan situasi kerja dan persepsi terhadap kebijakan universitas.  

Hasil  pengujian validitas dalam studi ini dapat disimpulkan bahwa, tidak 

semua dimensi atau indikator suatu konstruk dalam model penelitian digunakan 

untuk analisis lebih lanjut. Perubahan dalam model pengukuran ini dapat 

menghasilkan perubahan pada estimasi parameter pengukuran konstruk yang 

meliputi perubahan muatan indikator atau dimensi, kesalahan pengukuran, dan 

varians konstruk.  

 

 

5.1.2. Hasil Reliabilitas Konstruk Penelitian  

Berkaitan dengan analisis reliabilitas yang diuji dengan program SPSS-11 

pada Tabel 5.2., instrumen pengukuran ini menunjukkan hasil yang konsisten 

sehingga kesalahan  tidak sistematis dalam penelitian dapat dihindari. Masing-

masing konstruk memiliki nilai reliabilitas ≥ 0,5 kecuali konstruk keadilan 

distributif dan perilaku menyimpang pada aspek manajemen. Ghiselli, Campbell, 

dan Zedeck (1981) mengidentifikasi beberapa hal yang bisa dilakukan untuk 
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menghindari kesalahan tidak sistematis yang bisa mempengaruhi koefisien 

reliabilitas yaitu situasi dalam mengisi kuesioner dan kondisi responden dalam 

mengisi kuesioner.  

 

Tabel 5.2. Hasil Reliabilitas Konstruk Penelitian 

No Nama Variabel Nilai Cronbach  

1 Keadilan Prosedural 0,883 

2 Keadilan Distributif 0,428 

3 Trait of Anger 0,813 

4 Afeksi Negatif 0,719 

5 Internal Locus of Control  0,713 

6 External Locus of Control 0,667 

7 Kinerja  0,840 

8 Perilaku Menyimpang  
-Manajemen 
-Pekerjaan 
-Diri Sendiri 
-Pengembangan Karir 

 
0,154 
0,682 
0,592 
0,667 

Sumber: Hasil Olahan Data  

Koefisien reliabilitas konstruk penelitian dalam studi ini diperkuat dengan 

prosedur penyebaran kuesioner di lapangan dengan baik. Pertama, latar 

belakang dengan suasana kerja  menunjang dalam mengisi kuesioner. Ketika 

kuesioner diberikan, dosen sebagai responden sedang istirahat. Selain itu, dalam 

meminta mengisi kuesioner, tidak perlu ditunggui sehingga memberikan 

kesempatan dosen untuk leluasa dalam mengisi kuesioner. Batas pengembalian 

kuesioner adalah tiga hari setelah kuesioner diberikan. Kedua, kondisi internal 

responden juga mempengaruhi. Pengalaman sehari-hari dalam bekerja dapat 

memudahkan dosen untuk mengisi karena indikator-indikator kuesioner berkaitan 

dengan situasi kerja yang dialami oleh karyawan selama bekerja di Universitas 

Paramadina.  

 

 

 

 

5.1.3. Hasil Rata-Rata Data Dosen  

Hasil statistik menunjukkan rata-rata staf menjawab masing-masing 

konstruk penelitian pada Tabel 5.3. Koefisien-koefisien ini menunjukkan 

indikator-indikator sebagai berikut. 
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Tabel 5.3. Hasil Statistik-Rata-Rata Konstruk Penelitian Dosen  

No Nama Variabel Rata-Rata 

1 Keadilan Prosedural 3,46 

2 Keadilan Distributif 3,10 

3 Trait of Anger 2,45 

4 Afeksi Negatif 1,49 

5 Internal Locus of Control  2,56 

6 External Locus of Control 2,54 

7 Kinerja  4,22 

8 Perilaku Menyimpang Manajemen 2,85 

Perilaku Menyimpang Pekerjaan 2,92 

Perilaku Menyimpang Diri Sendiri 2,81 

Perilaku Menyimpang Pengembangan 
Karir 

2,90 

Sumber: Hasil Olahan Data  

 

1) Keadilan prosedural. Dosen sebagai responden mempersepsikan bahwa 

keadilan prosedural di Universitas Paramadina berjalan dengan baik. 

Keadilan prosedural berkaitan dengan cara Universitas Paramadina 

menciptakan suatu sistem yang menjadikan dosen merasa bisa bekerja 

dengan baik.  

2) Keadilan distributif. Dosen sebagai responden mempersepsikan bahwa 

keadilan distributif di Universitas Paramadina berjalan dengan baik. 

Keadilan distributif berkaitan dengan kebijakan Universitas Paramadina 

menciptakan sistem kompensasi agar dosen bisa bekerja dengan baik. 

3) Trait of Anger. Koefisien trait of anger dosen sebagai responden memiliki 

nilai yang medium rendah. Kecenderungan dosen Universitas 

Paramadina memiliki sifat untuk bisa menahan dari kemarahan.  

4) Afeksi negatif. Koefisien afeksi negatif dosen sebagai responden memiliki 

nilai yang rendah. Kecenderungan dosen Universitas Paramadina 

memiliki kondisi psikologis relatif tenang.  

5) Locus of Control internal. Koefisien locus of control internal dosen 

sebagai responden memiliki nilai yang medium rendah. Kecenderungan 

sebagian dosen Universitas Paramadina memiliki sifat cenderung pasrah 

pada situasi yang ada sehingga usaha untuk menunjukkan kesuksesan 

lebih ditentukan oleh pihak lain.  
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6) External Locus of Control. Koefisien external locus of control dosen 

sebagai responden memiliki nilai yang medium rendah. Kecenderungan 

sebagian dosen Universitas Paramadina memiliki sifat cenderung mau 

berusaha untuk menunjukkan kesuksesan dengan usaha sendiri.  

7) Kinerja. Koefisien kinerja untuk dosen dipersepsikan tinggi. Dosen 

memiliki persepsi bahwa kinerja yang ditunjukkan cukup tinggi.  

8) Perilaku Menyimpang. Keempat perilaku menyimpang memiliki koefisien 

rendah. Hal ini berarti bahwa dosen sebagai responden memiliki persepsi 

bahwa dalam menjalankan profesi sebagai dosen, dosen menunjukkan 

perilaku terbaik sebagai dosen. Namun, ada sedikit kecenderungan 

dosen untuk melakukan tindakan menyimpang dari aturan yang ada.  

  

Tabel 5.4 Indikator Konstruk Penelitian Perilaku Dosen Menyimpang yang 
Valid 

No PERNYATAAN 

 Perilaku Menyimpang-Manajemen 

5 Saya tidak tertarik untuk menerapkan pekerjaan yang saya lakukan 

10 Saya melakukan pekerjaan lain untuk kepentingan saya meskipun menyalahi 
peraturan universitas 

 Perilaku Menyimpang-Pekerjaan 

13 Saya melakukan pekerjaan yang dapat menguntungkan diri saya bukan 
universitas 

14 Saya bosan dengan pekerjaan saya 
 

16 Setelah istirahat siang saya selalu kembali bekerja tepat pada waktunya 

17 Saya telat masuk bekerja tanpa alasan yang sebenarnya 

18 Saya tahu bahwa saya mampu melakukan pekerjaan dengan maksimal, namun 
saya enggan melakukannya 

 Perilaku Menyimpang-Self 

19 Saya cenderung mencari alasan jika tidak dapat melakukan suatu pekerjaan 

20 Saya lebih suka menfokuskan perhatian pada hal-hal di luar pekerjaan seperti 
misalnya pada keluarga 

21 Saya memiliki keyakinan bahwa Universitas ini akan berkembang dengan baik 

22 Saya memiliki perhatian kepada Univesitas ini 

23 Saya tidak memiliki keterikatan emosional dengan pekerjaan saya 

24 Saya merasa tidak memiliki kendali terhadap pekerjaan saya 

25 Saya merasa lelah secara mental karena pekerjaan saya yang menumpuk 

 Perilaku Menyimpang-Pengembangan Karir 

28 Saya mencari pekerjaan di tempat lain meskipun kesempatan untuk diterima 
kecil 

29 Saya mencari kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir di dalam 
universitas 

30 Saya tidak mau terlibat dalam kepanitiaan yang ada di dalam univeritas 
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31 Saya merasa biasa saja jika menceritakan mengenai pekerjaan sampingan yang 
bisa saya dapatkan 

Sumber: Hasil Olahan Data  

5.1.   Analisis Data Staf  

Selain untuk meneliti perilaku menyimpang dosen, penelitian ini juga 

bertujuan untuk meneliti perilaku menyimpang pada staf non akademis juga. 

Sebanyak 35 kuesioner dibagikan ke staf non akademik yang bekerja di 

Universitas Paramadina. Sebelum mengisi kuesioner responden ditanyakan 

kesediaannya untuk menjadi responden penelitian ini. Apabila responden 

bersedia maka kuesioner kemudian ditinggalkan agar dapat diisi dengan 

bebas tanpa merasa diawasi oleh peneliti. Apabila responden sudah selesai 

mengisi kuesioner, mereka dapat mengembalikan kuesioner tersebut ke 

peneliti. Dari 35 kuesioner, kuesioner yang kembali adalah sebanyak 30 

kuesioner, oleh karena itu response rate adalah sebesar 85%. 

Penelitian ini juga ingin meneliti perilaku menyimpang pada karyawan 

non akademik. Dari 30 kuesioner yang disebarkan, telah diterima 30 

kuesioner juga, sehingga response rate untuk karyawan non akademik 

adalah sebesar 100%. 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskirptif, diketahui bahwa 

terdapat 15 orang laki-laki (55%) dan 12 (44%) orang perempuan yang 

mengisi kusioner. Berdasarkan hasil analisa yang sama didapatkan bahwa 

rata-rata umur responden penelitian adalah 26, 27 tahun (SD: 2,97).   

 

 

5.2.1. Analisis Validitas Konstruk Penelitian 

Uji validitas pada Tabel 5.5. menunjukkan bahwa, sejumlah indikator 

memiliki koefisien ≤ 0,3. Oleh karena itu, indikator-indikator tersebut tidak 

digunakan untuk analisis lebih lanjut. Indikator-indikator tersebut yaitu 1) konstruk 

perilaku yang menyimpang-dev5, dev8, dev9, dev10, dev13, dev14, dev19, 

dev20, dev21, dev22, dev26; 2) konstruk keadilan prosedural –prodjust 6, 

prodjust 16, prodjust 20; 3) external locus of control-loc3, loc6; 4) internal locus of 

control-loc4, loc5, loc12, loc13, loc14; 5) trait of anger-anger 5; 6) afeksi-

afeksi10;  7) kinerja-knj1, knj3.  

 



 32 

Tabel 5. 5. Hasil Validitas Konstruk Penelitian 
Konstruk Butir  Factor 

Loading 
Konsruk Butir Factor  

Loading Jumla
h 

Kode 
Butir 
Valid 

Jumla
h 

Kode 
Butir Valid 

 
 
Perilaku Menyimpang 
Minor Organization 
 
 
 
 
 
Perilaku Menyimpang 
Serious Organization 
 
 
Perilaku Menyimpang 
Minor Personal 
 
 
Perilaku Menyimpang 
Serious Personal 

 
 

11 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

6 
 
 
 

5 

 
Dev1 
Dev2 
Dev3 
Dev4 
Dev6 
Dev7 
Dev11 
 
Dev12 
Dev15 
 
 
Dev16 
Dev17 
Dev18 
 
Dev23 
Dev24 
Dev25 

 
0,517 
0,324 
0,571 
0,594 
0,347 
0,553 
0,734 
 
0,586 
0,521 
 
 
0,577 
0,636 
0,456 
 
0,559 
0,515 
0,491 

 
 
Keadilan Prosedural 
 
 
 
 

 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prodjust1 
Prodjust2 
Prodjust3 
Prodjust4 
Prodjust5 
Prodjust7 
Prodjust8 
Prodjust9 
Prodjust1
0 
Prodjust1
1 
Prodjust1
2 
Prodjust1
3 
Prodjust1
4 
Prodjust1
5 
Prodjust1
7 
Prodjust1
8 
Prodjust1
9 
 
 

 
0,706 
0,665 
0,655 
0,593 
0,711 
0,590 
0,330 
0,325 
0,407 
0,724 
0,652 
0,422 
0,449 
0,496 
0,615 
0,518 
0,570 
 

 
Keadilan Distributif  

 
   2 
 
 

Distjust1 
Distjust2 
 

0,779 
0,779 

 
External Locus of Control  
 

 
  6 
 

Loc1 
Loc2 
Loc7 
Loc9 

0,875 
0,704 
0,675 
0,737 

 
Internal Locus of 
Control 

 
 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loc8 
Loc10 
Loc11 
 

0,499 
0,918 
0,895 

 
Afeksi Negatif 

 
10 

 
Afeksi1 
Afeksi2 
Afeksi3 
Afeksi4 
Afeksi5 
Afeksi6 
Afeksi7 
Afeksi8 
Afeksi9 
 

 
0,587 
0,569 
0,729 
0,770 
0,742 
0,689 
0,514 
0,623 
0,593 

 
Trait of Anger  

 
5 

 
Anger1 
Anger2 
Anger3 
Anger4 
 

 
0,708 
0,716 
0,638 
0,778 

 
Kinerja 

 
7 

 
Knj2 
Knj4 
Knj5 
Knj6 
Knj7 
 

 
0,753 
0,810 
0,758 
0,610 
0,623 
 

Sumber: Hasil Olahan Data  

Ada beberapa alasan yang menjelaskan sejumlah indikator tidak memiliki 

pengukuran valid.  

 

1) Aspek Social Desirability 
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Konstruk perilaku menyimpang untuk staf memiliki perbedaan dengan 

pengukuran dengan konstruk perilaku menyimpang untuk dosen. Pertimbangan 

yang digunakan adalah dosen dan staf memiliki perbedaan dalam aspek tugas. 

Dosen memiliki aspek tidak hanya sekedar mengajar, namun ada aspek 

pengembangan karir yang selalu berubah. Konstruk pengukuran perilaku 

menyimpang untuk staf terdiri atas minor organization, serious organization, 

minor personal dan serious personal.  

Sejumlah indikator pada masing-masing aspek ini yang menjadi variabel 

dependen memiliki pengukuran tidak valid. Indikator-indikator dalam keempat 

aspek tersebut memiliki dimensi social desirability. Aspek ini akan mempengaruhi 

validitas konstruk perilaku menyimpang. Responden memiliki tendensi untuk 

menunjukkan dirinya menarik atau baik terhadap norma sosial.  

Dalam hal ini, staf sebagai responden memberikan jawaban yang bias 

karena indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel perilaku 

menyimpang menunjukkan perilaku yang kemungkinan bisa memberikan 

penilaian negatif terhadap staf beserta kinerja, misalnya ”saya mengkonsumsi 

alkohol pada saat bekerja”, ”saya memikirkan untuk berhenti dari pekerjaan ini”, 

”saya merasa biasa saja jika berbohong mengenai alasan saya tidak masuk 

kerja”. Adanya social desirability dalam data laporan diri akan menimbulkan 

hubungan antara indikator dan konstruk yang dibentuk menjadi lemah (Fisher, 

1993). Indikator-indikator yang memiliki aspek social desirability tersebut jika 

tetap digunakan dalam analisis lebih lanjut akan melemahkan kekuatan konstruk 

perilaku yang menyimpang. 

 

2) Aspek ambiguitas 

 Podsakoff  et al. (2003) berpendapat bahwa indikator-indikator kuesioner 

yang memiliki ambiguitas akan menimbulkan kebingungan responden dalam 

mengisi kuesioner. Indikator-indikator pada konstruk perilaku yang menyimpang 

tersebut ”saya merasa bersalah jika membuat kotor area universitas”, ”saya suka 

melontarkan lelucon mengenai keburukan universitas”. Indikator-indikator pada 

konstruk keadilan prosedural yang tidak valid yaitu adalah ”pihak universitas 

membiarkan penilaian subjektif terlibat dalam penilaian kinerja”. Indikator-

indikator pada konstruk internal locus of control adalah ”kemampuan sayalah 

yang menyebabkan saya mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan”, ”semua 
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orang akan berhasil dalam pekerjaan jika mereka mau berusaha”. Indikator-

indikator tersebut memiliki nilai <0,3. Oleh karena itu, untuk analisis lebih lanjut, 

indikator-indikator tersebut tidak digunakan.  

 

3) Aspek Negatif 

Herche dan Engelland (1996) menunjukkan bahwa indikator-indikator 

yang mengandung aspek negatif dan positif dalam satu kuesioner bisa 

menunjukkan dimensi yang berbeda satu sama lain sehingga ukuran-ukuran 

yang membentuk tidak bersifat unidimensional. Responden menjadi tidak sensitif 

bila tidak hati-hati dalam mencermati indikator kuesioner. Di samping itu, 

indikator kuesioner yang negatif dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda 

sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih lama. Oleh karena itu, indikator 

negatif juga dapat menimbulkan kebingungan responden untuk menjawabnya. 

Indikator-indikator negatif tersebut antara lain adalah konstruk perilaku 

menyimpang-”saya tidak tega memukul rekan sejawat”, ”saya tidak akan 

membicarakan keburukan universitas kepada orang lain”. Indikator pada konstruk 

internal locus of control-”jika pegawai tidak menyukai keputusan atasan, mereka 

wajib mengajukan keberatan”. Untuk analisis selanjutnya, indikator-indikator itu 

tidak digunakan lagi.  

Secara keseluruhan hasil pengukuran pada Tabel 5.5.  menunjukkan 

bahwa meskipun sejumlah indikator tidak memiliki pengukuran yang valid, 

indikator-indikator lainnya memiliki nilai factor loading ≥ 0,3. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa, indikator-indikator pengukuran tersebut telah 

memenuhi ketentuan validitas konverjen sehingga merupakan satu kesatuan alat 

ukur yang mengukur konstruk yang sama dan dapat memprediksi dengan baik 

konstruk yang seharusnya diprediksi ( Hair et al.,  1998). 

 Ada beberapa alasan yang menyebabkan tercapainya validitas pada 

sebagian indikator perilaku yang menyimpang, keadilan prosedural, keadilan 

distributif, afeksi negatif, trait of anger, dan kinerja dalam penelitian ini. Pertama, 

format jawaban responden bisa mempengaruhi tercapainya validitas konstruk. 

Podsakoff et.al. (2003) berpendapat bahwa, format pengukuran mempengaruhi 

kemampuan dosen dalam memberikan jawaban. Berkaitan dengan format 

pengukuran, peneliti harus memperhatikan kategori ini yang terdiri atas sejumlah 

pilihan respon. Jumlah pilihan yang seimbang memudahkan dosen memilih 
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jawaban. Skala yang digunakan mampu menunjukkan perbedaan atribut yang 

diukur. Penelitian ini menggunakan format pengukuran skala Likert dengan 

mensejajarkan antara jawaban numerik dan penjelasannya, yaitu sangat tidak 

setuju, tidak setuju, dan sebagainya. Tujuannya adalah membantu dosen untuk  

memahami pertanyaan dan memberikan jawaban. 

Kedua, aspek kemampuan responden untuk mengingat kembali peristiwa 

yang sudah dialami sebelumnya.  Berkaitan dengan hal ini, aspek kemampuan 

mengingat kembali menjadi perhatian utama dalam suatu penelitian (Menon et. 

al.,  1995). Artinya, perhatian pada pertanyaan yang diberikan masih berada 

dalam batas ingatan karyawan sebagai responden. Indikator pertanyaan yang 

diajukan masih mampu dijawab oleh karyawan. Karyawan diminta untuk 

memberikan pendapatnya berkaitan dengan sesuatu yang dialami sehari-hari 

dalam bekerja di Universitas Paramadina. Oleh karena itu, karyawan dapat 

memberikan jawaban dengan mudah karena indikator-indikator pertanyaan 

berupa pertanyaan situasi kerja dan persepsi terhadap kebijakan universitas.  

Hasil  pengujian validitas dalam studi ini dapat disimpulkan bahwa, tidak 

semua dimensi atau indikator suatu konstruk dalam model penelitian digunakan 

untuk analisis lebih lanjut. Perubahan dalam model pengukuran ini dapat 

menghasilkan perubahan pada estimasi parameter pengukuran konstruk yang 

meliputi perubahan muatan indikator atau dimensi, kesalahan pengukuran, dan 

varians konstruk.  

5.2.2. Hasil Reliabilitas Konstruk Penelitian  

Berkaitan dengan analisis reliabilitas yang diuji dengan program SPSS-11 

pada Tabel 5.6. instrumen pengukuran ini menunjukkan hasil yang konsisten 

sehingga kesalahan  tidak sistematis dalam penelitian dapat dihindari. Masing-

masing konstruk memiliki nilai reliabilitas ≥ 0,5 kecuali konstruk keadilan 

distributif, perilaku menyimpang serious organization, perilaku menyimpang 

serious personal. Ghiselli et.al. (1981) mengidentifikasi beberapa hal yang bisa 

dilakukan untuk menghindari kesalahan tidak sistematis yang bisa 

mempengaruhi koefisien reliabilitas yaitu situasi dalam mengisi kuesioner dan 

kondisi responden dalam mengisi kuesioner.  

Koefisien reliabilitas konstruk penelitian dalam studi ini diperkuat dengan 

prosedur penyebaran kuesioner di lapangan dengan baik. Pertama, latar 

belakang dengan suasana kerja  menunjang dalam mengisi kuesioner. Ketika 
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kuesioner diberikan, karyawan sebagai responden sedang istirahat. Selain itu, 

dalam meminta mengisi kuesioner, tidak perlu ditunggui sehingga memberikan 

kesempatan karyawan untuk leluasa dalam mengisi kuesioner. Batas 

pengembalian kuesioner adalah tiga hari setelah kuesioner diberikan. 

Tabel 5.6. Hasil Reliabilitas Konstruk Penelitian 

No Nama Variabel Nilai Cronbach  

1 Keadilan Prosedural 0,863 

2 Keadilan Distributif 0,344 

3 Trait of Anger 0,668 

4 Afeksi Negatif 0,826 

5 Internal Locus of Control  0,681 

6 External Locus of Control 0,794 

7 Kinerja  0,713 

8 Perilaku Menyimpang  
-Minor Organization 
-Serious Organization 
-Minor Personal 
-Serious Personal 

 
0,661 
0,495 
0,636 
0,499 

Sumber: Hasil Olahan Data  

 

Kedua, kondisi internal responden juga mempengaruhi. Pengalaman 

sehari-hari dalam bekerja dapat memudahkan karyawan untuk mengisi karena 

indikator-indikator kuesioner berkaitan dengan situasi kerja yang dialami oleh 

karyawan selama bekerja di Universitas Paramadina.  

5.2.3. Hasil Rata-Rata Data Staff 

Hasil statistik menunjukkan rata-rata karyawan menjawab masing-masing 

konstruk penelitian pada Tabel 5.7. Koefisien-koefisien ini menunjukkan 

indikator-indikator sebagai berikut. 

 

 

 

 

 
Tabel 5.7. Hasil Statistik-Rata-Rata untuk data staf  

No Nama Variabel Rata-Rata 

1 Keadilan Prosedural 3,50 

2 Keadilan Distributif 3,13 

3 Trait of Anger 2,75 

4 Afeksi Negatif 1,85 

5 Internal Locus of Control  2,56 
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6 External Locus of Control 2,54 

7 Kinerja  3,81 

8 Perilaku Menyimpang Minor Organization 2,69 

Perilaku Menyimpang Serious Organization 2,40 

Perilaku Menyimpang Minor Personal 2,85 

Perilaku Menyimpang Serious Personal 280 

Sumber: Hasil Olahan Data  

 
1) Keadilan prosedural. Para staf sebagai responden mempersepsikan 

bahwa keadilan prosedural di Universitas Paramadina berjalan dengan 

baik. Keadilan prosedural berkaitan dengan cara Universitas Paramadina 

menciptakan suatu sistem yang menjadikan staf merasa bisa bekerja 

dengan baik.  

2) Keadilan distributif. Staf sebagai responden mempersepsikan bahwa 

keadilan distributif di Universitas Paramadina berjalan dengan baik. 

Keadilan distributif berkaitan dengan kebijakan Universitas Paramadina 

menciptakan sistem kompensasi agar staf bisa bekerja dengan baik. 

3) Trait of Anger. Koefisien trait of anger staf sebagai responden memiliki 

nilai yang medium rendah. Kecenderungan staf Universitas Paramadina 

memiliki sifat untuk bisa menahan dari kemarahan.  

4) Afeksi negatif. Koefisien afeksi negatif staf sebagai responden memiliki 

nilai yang rendah. Kecenderungan staf Universitas Paramadina memiliki 

kondisi psikologis relatif tenang.  

5) Locus of control internal. Koefisien locus of control internal staf sebagai 

responden memiliki nilai yang medium rendah. Kecenderungan sebagian 

staf Universitas Paramadina memiliki sifat cenderung pasrah pada situasi 

yang ada sehingga usaha untuk menunjukkan kesuksesan lebih 

ditentukan oleh pihak lain.  

6) Locus of control eksternal. Koefisien locus of control eksternal staf 

sebagai responden memiliki nilai yang medium rendah. Kecenderungan 

sebagian staf Universitas Paramadina memiliki sifat cenderung mau 

berusaha untuk menunjukkan kesuksesan dengan usaha sendiri.  

7) Kinerja. Koefisien kinerja untuk staf dipersepsikan tinggi. Staf memiliki 

persepsi bahwa kinerja yang ditunjukkan cukup tinggi.  

8) Perilaku Menyimpang. Keempat perilaku menyimpang memiliki koefisien 

rendah. Hal ini berarti bahwa staf sebagai responden memiliki persepsi 
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bahwa dalam menjalankan profesi sebagai staf, ada staf menunjukkan 

perilaku terbaik. Namun, ada kecenderungan sejumlah staf untuk 

melakukan tindakan menyimpang dari aturan yang ada.  

 

Tabel 5.8.   Indikator Konstruk Penelitian Perilaku Staff Menyimpang yang 
Valid  

No PERNYATAAN 

 Perilaku Menyimpang-Minor Organization 

1 Saya merasa biasa saja jika menghamburkan barang-barang universitas misal: 
kertas, ATK 

2 Saya lebih suka melamun daripada melakukan pekerjaan 

3 Saya dengan sengaja mengacuhkan perintah atasan 

4 Saya selalu mengeluhkan hal-hal yang tidak penting dalam pekerjaan 

6 Saya dengan sengaja melakukan kesalahan dalam pekerjaan 

7 Saya merasa puas jika terjadi suatu kesalahan dalam universitas 

11 Saya dengan sengaja bekerja dengan santai 

 Perilaku Menyimpang-Serious Organization 

12 Saya merasa biasa saja jika merusak barang milik universitas 

15 Saya merasa santai jika mencuri sesuatu dari tempat kerja 

 Perilaku Menyimpang-Minor Personal 

16 Saya enggan membantu pekerjaan rekan sejawat 

17 Saya malas berbagi informasi yang berkenaan dengan pekerjaan kepada rekan 
sejawat 

18 Saya gemar menirukan perilaku negatif rekan sejawat di tempat kerja 

 Perilaku Menyimpang-Serious Personal  

23 Saya merasa biasa saja jika berbuat kasar pada rekan sekerja 

24 Saya merasa bersalah jika mencuri dari rekan sekerja 

25 Saya tidak ragu untuk berkata-kata kasar pada rekan sejawat 

Sumber: Hasil Olahan Data  

5.3. Analisis Hasil  Regresi Dosen  

5.3.1. Perilaku Menyimpang dari Aspek Manajemen 

 Hasil statistik pada Tabel 5.9, menunjukkan bahwa variabel keadilan 

prosedural, keadilan distributif, sifat trait of anger, afeksi negatif, internal locus of 

control dan external locus of control tidak mempengaruhi perilaku menyimpang 

pada aspek manajemen. Hal ini mungkin disebabkan oleh dua faktor sebagai 

berikut. 

 

Tabel 5.9 Hasil Statistik Analisis Regresi dengan Perilaku Menyimpang 
pada Manajemen  

No Nama Variabel Nilai t Signifikansi 

1 Keadilan Prosedural -0,805 0,430 

2 Keadilan Distributif -0,305 0,763 
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3 Trait of Anger 1,668 0,110 

4 Afeksi Negatif 1,353 0,190 

5 Internal Locus of Control  -0,404 0,690 

6 External Locus of Control -0,421 0,678 

Sumber: Hasil Olahan Data  

1) Secara teoretis, perilaku menyimpang secara manajemen berkaitan 

dengan sistem organisasi Paramadina, yaitu berkaitan dengan peraturan 

atau prosedur. Dalam penelitian ini, variabel-variabel dalam model 

tersebut tidak mempengaruhi perilaku menyimpang karena level 

manajemen berkaitan dengan hal peraturan universitas. Kecenderungan 

para dosen untuk menyalahi peraturan universitas sangat kecil 

kemungkinan untuk terjadi. Pelanggaran peraturan universitas oleh dosen 

nampaknya belum terjadi di level universitas.  

2) Secara metodologis, hasil validasi pengukuran indikator konstruk perilaku 

menyimpang pada manajemen menunjukkan hanya ada dua indikator 

yang valid yaitu ”saya tidak tertarik untuk menerapkan pekerjaan yang 

saya lakukan”, dan ”saya melakukan pekerjaan lain untuk kepentingan 

saya meskipun menyalahi peraturan universitas”. Oleh karena itu, 

kekuatan variabel dalam model penelitian untuk menjelaskan perilaku 

menyimpang dari sisi manajemen sangat lemah.  

 

5.3.2. Perilaku Menyimpang dari Aspek Pekerjaan 

Hasil statistik pada Tabel 5.10, menunjukkan bahwa variabel keadilan 

prosedural, keadilan distributif, afeksi negatif mempengaruhi perilaku 

menyimpang pada aspek pekerjaan. Perilaku menyimpang pada aspek 

pekerjaan berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Perilaku 

menyimpang ini bisa memiliki kemungkinan terjadi dengan frekuensi tinggi 

karena berkaitan dengan pekerjaan dosen setiap harinya misalnya ”saya 

melakukan pekerjaan yang dapat menguntungkan diri saya bukan universitas”, 

”saya terlambat masuk bekerja tanpa alasan yang sebenarnya”, saya tahu bahwa 

saya mampu melakukan pekerjaan dengan maksimal, namun saya enggan 

melakukannya”. Namun, hasil rata-rata statistik menunjukkan bahwa perilaku 

menyimpang dari aspek pekerjaan memiliki koefisien rendah.  
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Tabel 5.10 Hasil Statistik Analisis Regresi dengan Perilaku Menyimpang 
pada Pekerjaan 

No Nama Variabel Nilai t Signifikansi 

1 Keadilan Prosedural -3,128 0,005 

2 Keadilan Distributif 2,272 0,034 

3 Trait  of Anger -1,267 0,219 

4 Afeksi Negatif 2,011 0,057 

5 Internal Locus of Control  1,003 0,327 

6 External Locus of Control -5,93 0,559 

Sumber: Hasil Olahan Data  

 

Hasil statistik menunjukkan bahwa keadilan prosedural berpengaruh 

secara negatif signifikan sebesar 0,005 pada perilaku menyimpang dari sisi 

pekerjaan. Artinya, semakin tinggi persepsi keadilan prosedural, semakin rendah 

perilaku menyimpang terjadi. Oleh karena itu, perilaku menyimpang pada sisi 

pekerjaan bisa kemungkinan terjadi kecil karena ada persepsi positif dari 

responden terhadap keadilan prosedural yang ada di Universitas Paramadina. 

Persepsi positif terhadap keadilan prosedural sebagai berikut. 

1) Responden mempersepsikan bahwa universitas bertindak jujur dengan 

memberitahukan setiap perubahan peraturan yang ada melalui memo 

intern pada setiap jurusan serta pemberitahuan lewat email pada 

masing-masing dosen di Universitas Paramadina.  

2) Universitas dipersepsikan secara positif dalam memberikan kesempatan 

dosen agar dapat mengemukakan pendapat. Universitas mengadakan 

coffee morning setiap sebulan sekali dan pertemuan dosen setiap Rabu 

sebulan sekali. Media ini dianggap tepat untuk memberikan kesempatan 

pada dosen untuk menyampaikan ide atau gagasan ataupun keluhan 

yang berkaitan dengan sistem pengajaran maupun hal-hal berkaitan 

dengan konteks pekerjaan. Media lain yang diberikan oleh universitas 

adalah website Paramadina, di mana para dosen bisa saling mengirim 

pesan atau surat langsung ke atasan. Di samping itu, kondisi universitas 

dengan ukuran kampus yang tidak begitu besar dan tidak menimbulkan 

sistem birokratis menyebabkan responden dengan leluasa bertemu 

dengan atasan. Kondisi di Paramadina sejalan dengan penelitian Lind 

dan Early (1992), Penelitiannya menunjukkan bahwa keadilan prosedural 

meliputi sejauh mana keterwakilan organisasi untuk meminta dan 
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menggunakan input karyawan, melakukan komunikasi dua arah, 

memberikan karyawan kesempatan untuk mempertanyakan keputusan, 

mengetahui pekerjaan karyawan, dan menerapkan standar aturan yang 

konsisten.  Prosedur dalam organisasi yang mengakui dan memberikan 

kesempatan karyawan untuk memberikan suaranya akan menguatkan 

keanggotaan individu.             

3)  Persepsi positif juga berasal dari cara universitas memberikan penilaian 

kinerja bagi para dosen. Mekanisme personnel service contract 

merupakan sebagian data yang dikumpulkan oleh Universitas melalui 

Direktorat Quality of Assurance untuk mengetahui kinerja dosen. 

Evaluasi kinerja dosen diharapkan dapat memotivasi dosen untuk dapat 

meningkatkan kinerja lebih baik melalui pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat. Di samping itu, evaluasi kinerja ini merupakan 

patokan bagi Universitas untuk dapat memberikan insentif bagi dosen 

berupa aspek finansial. Selain evaluasi tersebut, masing-masing dosen 

juga akan mendapatkan evaluasi dari ketua jurusan setiap akhir tahun.  

Menurut Folger dan Konovsky (1989), kalau ada keadilan prosedural, 

maka akan tercipta kepercayaan dari semua anggota organisasi. Keadilan 

prosedural memiliki efek positif pada sikap  terhadap organisasi atau otoritas. 

Keadilan prosedural berkaitan dengan rasa memiliki pada organisasi yang 

berorientasi jangka panjang. Hal ini bisa memiliki implikasi pada terciptanya 

komitmen individu pada organisasi. Jika karyawan tidak merasakan keadilan 

prosedural, maka karyawan tidak memiliki rasa keterikatan dengan karyawannya. 

Allen dan Meyer (1990) menunjukkan tiga komponen komitmen yaitu 1) afektif 

menunjukkan keterikatan emosional, dan identifikasi dengan organisasi; 2) 

continuance menunjukkan keberlanjutan individu untuk tinggal di organisasi; 3) 

komponen normatif menunjukkan kewajiban sesorang untuk mengikuti aturan 

yang ada pada organisasi.  

Persepsi terhadap adanya keadilan prosedural di Universitas Paramadina 

yang positif bisa menciptakan suatu komitmen dalam diri dosen. Terciptanya 

komitmen pada dosen menyebabkan dosen memberikan pengabdian baik pada 

pekerjaan maupun universitas. Di samping itu, keinginan untuk pindah kerja 

dapat dihilangkan. Simons dan Roberson (2003) juga menunjukkan bahwa untuk 

menciptakan keadilan prosedural, atasan harus menghargai kesetaraan. Apabila 
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kesetaraan tidak ada, maka karyawan mempersepsikan adanya perlakuan yang 

tidak baik dari atasan. Keadilan prosedural mengarahkan pada persepsi dan 

tingkat komitmen yang tinggi,  turnover yang rendah, serta kepuasan karyawan.  

Berkaitan dengan keadilan distributif, hasil statistik pada  menunjukkan 

bahwa keadilan distributif berpengaruh secara positif signifikan sebesar 0,034 

pada perilaku menyimpang dari sisi pekerjaan. Folger dan Konovsky (1989) 

berpendapat bahwa keadilan prosedural sering dianggap sebagai suatu cara 

untuk mencapai hasil. Prosedur harus dievaluasi sesuai dengan kapasitasnya 

untuk mempengaruhi hasil. Dengan kata lain, keadilan prosedural bisa 

mempengaruhi keadilan distributif. Namun, hasil penelitian dalam studi ini 

menunjukkan hasil sebaliknya. Meskipun koefisien rata-rata keadilan distributif 

menunjukkan nilai yang tinggi artinya, pihak universitas memberikan imbalan 

yang sesuai, hasil menunjukkan bahwa keadilan distributif tetap mempengaruhi 

perilaku menyimpang dari sisi pekerjaan. Hal ini menunjukkan adanya aspek 

internal dari sisi dosen sebagai karyawan yang cenderung tidak menerapkan 

aspek kedisiplinan dengan baik misalnya melakukan pekerjaan yang dapat 

menguntungkan diri, terlambat masuk kerja, dan tidak bersedia melakukan 

pekerjaan secara maksimal.  

Hasil penelitian ini menunjukkan meskipun kenaikan gaji sudah dipersepsi 

baik oleh dosen, perilaku menyimpang masih terjadi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan nampaknya dosen masih mempertimbangkan komponen gaji atau 

imbalan sebagai bagian terpenting dalam memotivasi kerja dan meningkatkan 

kinerja dosen. Dosen mempertimbangkan aspek kompensasi menjadi bagian 

yang penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, kecenderungan untuk menuntut 

kompensasi yang memadai terus diupayakan. Pihak rektorat universitas sudah 

mengupayakan hal ini melalui kenaikan gaji dasar pada beberapa waktu yang 

lalu (sesudah pengumpulan data responden). Hal ini harus diupayakan secara 

berkala agar dosen senantiasa memiliki komitmen tinggi dalam meningkatkan 

profesionalisme sebagai dosen.  

Hasil statistik juga menunjukkan bahwa afeksi negatif berpengaruh 

secara positif signifikan sebesar 0,057  pada perilaku menyimpang dari sisi 

pekerjaan. Artinya, semakin tinggi afeksi negatif, semakin tinggi perilaku 

menyimpang terjadi. Individu dengan tingkat afeksi negatif yang tinggi cenderung 

merespon sesuatu yang mengancam dengan tingkat kekhawatiran tinggi, 
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memiliki tingkat depresi dan kecemasan yang berlebihan (Spielberger & 

Sydemen, 1994). Lebih lanjut dikemukakan oleh Watson dan Clark pada tahun 

1984, bahwa individu dengan afeksi negatif tinggi cenderung untuk merespon 

secara negatif meskipun tidak ada stimulus secara spesifik bersifat mengancam ( 

dalam Aquino, Lewis & Bradfield, 1999). Dengan demikian, jika seseorang 

cenderung mengalami afeksi negatif, ia akan mempersepsikan respon-respon 

baik dari organisasi maupun atasannya sebagai sesuatu yang mengancam 

dirinya. Persepsi mengenai ancaman ini akan cenderung menghasilkan respon 

menarik diri dari perusahaan (i.e. tidak terlibat dalam organisasi, tidak mengikuti 

peraturan yang berlaku) maupun menjalin hubungan yang baik antara atasan 

dan bawahan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Watson dan Clark (1984) bahwa 

individu dengan afeksi negatif yang tinggi memiliki perilaku yang agresif, 

menuntut banyak dan menjauh dari pergaulan sosial (dalam Aquino, Lewis & 

Bradfield, 1999). Meskipun perilaku-perilaku tersebut tidak merusak secara 

langsung namun dapat juga disebut perilaku menyimpang dalam organisasi 

karena akan menghambat terealisasinya tujuan-tujuan perusahaan.  

Karyawan pada Universitas Paramadina terbukti memiliki kecenderungan 

mengalami afeksi negatif meskipun jarang dialami. Pada saat karyawan 

mengalami afeksi negatif karena terbebani dengan pekerjaan yang menuntut 

seperti misalnya mengikuti kegiatan kepanitiaan, tuntuan pengajaran yang tinggi 

dll, karyawan akan melakukan perilaku menyimpang seperti contohnya berbicara 

mengenai keburukan universitas, menuntut banyak dari universitas dan menjauh 

dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh universitas.  

 

5.3.3. Perilaku Menyimpang pada Aspek Diri Sendiri 

Hasil statistik pada Tabel 5.11, menunjukkan bahwa variabel keadilan 

prosedural, keadilan distributif, sifat trait of anger, afeksi negatif, internal locus of 

control dan external locus of control tidak mempengaruhi perilaku menyimpang 

pada aspek diri sendiri.  

 
 
Tabel 5.11 Hasil Statistik Analisis Regresi dengan Perilaku Menyimpang 
pada Kemampuan Diri Sendiri  

No Nama Variabel Nilai t Signifikansi 

1 Keadilan Prosedural -1,784 0,089 

2 Keadilan Distributif 1,006 0,326 
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3 Trait of Anger -1,377 0,183 

4 Afeksi Negatif 0,741 0,467 

5 Internal Locus of Control  1,239 0,229 

6 External Locus of Control 0,908 0,374 

Sumber: Hasil Olahan Data  

Penyimpangan perilaku pada diri sendiri tidak dipengaruhi oleh variabel 

dalam model penelitian karena hal ini berkaitan dengan diri seorang dosen itu 

sendiri. Perilaku menyimpang berkaitan dengan aspek diri sendiri misalnya ”saya 

lebih memfokuskan perhatian di luar pekerjaan”, saya cenderung mencari alasan 

jika tidak dapat melakukan suatu pekerjaan”, saya tidak memiliki keterikatan 

emosional dengan pekerjaan saya”. Meskipun ada aspek disposisi yang 

digunakan dalam menjelaskan perilaku menyimpang yaitu aspek locus of control, 

afeksi negatif, dan trait of anger, mungkin ada faktor lain yang menjelaskan 

perilaku menyimpang. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien r2 sebesar 0,38 artinya 

62% proporsi variasi variabel dependen dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor 

tersebut mungkin bisa sikap kerja dosen.  

Lingkungan kerja yang cenderung tidak kondusif menyebabkan dosen 

melakukan pekerjaan kurang optimal. Berdasarkan hasil focus group discussion, 

lingkungan kerja yang tidak kondusif disebabkan karena ada sejumlah kegiatan 

yang menyebabkan dosen harus ikut serta terlibat tanpa diberikan suatu insentif 

surat tugas misalnya dalam kegiatan wisuda atau penerimaan mahasiswa baru. 

Kegiatan ini dinilai cukup memakan waktu sehingga porsi untuk menyiapkan 

mengajar menjadi kurang. Akibatnya, dosen bisa mencari alasan lain jika tidak 

dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau menjadi lebih fokus di luar 

kegiatan akademik.   

 

 

 

5.3.4. Perilaku Menyimpang pada Aspek Pengembangan Karir 

Hasil statistik pada Tabel 5.12, menunjukkan bahwa variabel keadilan 

prosedural, keadilan distributif, sifat trait of anger, afeksi negatif, internal locus of 

control dan external locus of control tidak mempengaruhi perilaku menyimpang 

pada aspek pengembangan karir. Ada faktor lain yang menjelaskan perilaku 

menyimpang dari aspek pengembangan karir. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien 

r2 sebesar 0,15 artinya 85% proporsi variasi variabel dependen dipengaruhi oleh 
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faktor lain. Faktor tersebut mungkin bisa disebabkan oleh sistem yang ada di 

universitas. Meskipun koefisien rata-rata perilaku menyimpang dari aspek 

pengembangan karir rendah, perilaku menyimpang tetap terjadi dalam 

persentase kecil.   

   

Tabel 5.12 Hasil Statistik Analisis Regresi dengan Perilaku Menyimpang 
pada Pengembangan Karir   

No Nama Variabel Nilai t Signifikansi 

1 Keadilan Prosedural -0,515 0,612 

2 Keadilan Distributif -0,001 0,999 

3 Trait of Anger -0,612 0,547 

4 Afeksi Negatif -0,527 0,604 

5 Internal Locus of Control  0,208 0,837 

6 External Locus of Control 1,006 0,326 

Sumber: Hasil Olahan Data  

 
Sistem bekerja di Universitas Paramadina berdasarkan hasil focus group 

discussion menunjukkan kurang adaptif pada dunia akademik seorang dosen. 

Sistem kerja 40 jam untuk mengabdi sebagai dosen di Universitas menyebabkan 

dosen tidak mendapat wawasan di luar kampus. Dosen hanya diwajibkan 

mengajar di Paramadina. Oleh karena itu, ada beberapa dosen yang terpaksa 

harus mengajar di tempat lain secara diam-diam. Di samping itu, ijin untuk keluar 

masuk dalam mengikuti berbagai kegiatan di luar kampus cukup ketat. Hal ini 

berbeda dari universitas lain dimana dosen tetap masih diperbolehkan untuk 

melakukan pengembangan keilmuannya di luar universitas seperti melakukan 

pengabdian masyarakat di luar universitas. Pengembangan keilmuan ini tidak 

hanya mendatangkan keuntungan secara material tetapi juga secara personal, 

dimana dosen dapat mengembangkan jejaringnya sehingga sharing ilmu 

pengetahuan dapat terjadi  

 

5.4. Analisis Hasil Regresi Karyawan Non akademik 

5.4.1. Perilaku Menyimpang pada Aspek Minor Organization 

Hasil statistik pada Tabel 5.13, menunjukkan bahwa variabel sifat trait of 

anger mempengaruhi perilaku menyimpang pada minor organization dengan 

tingkat signifikansi 0,055. Trait anger merupakan sifat yang dimiliki seseorang 

untuk rentan menerima sesuatu yang membangkitkan rasa marah. Individu 

dengan sifat mudah marah akan mengalami kemarahan yang tinggi misalnya 
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perasaan subjektif, jengkel, mudah tersinggung  (Spielberger, Krasner, and 

Solomon, 1998; Spielberger and Sydeman, 1994). Deffenbacher (1992) 

menunjukkan bahwa individu dengan sifat trait anger yang tinggi cenderung 

memberikan respon provokasi dengan sifat negatif. Individu dengan trait anger 

tinggi cenderung mudah marah meskipun ada provokasi kecil, sehingga jika 

seseorang dengan trait anger tinggi mendapatkan feedback yang negatif ataupun 

peraturan perusahaan yang tidak kondusif maka Individu tersebut akan bereaksi 

negatif seperti contohnya mengacuhkan perintah atasan, melakukan kesalahan 

dengan sengaja, menghamburkan fasilitas perusahaan dll.   

Sistim pengembangan sumber daya manusia di Universitas Paramadina 

dirasakan masih membingungkan bagi karyawan non akademik. Mereka masih 

bingung dengan sistim pengangkatan karyawan di Universitas ini. Menurut hasil 

FGD, karyawan non akademik mempertanyakan mengapa karyawan yang sudah 

bekerja selama 3 tahun belum diangkat menjadi pagawai, bahkan tidak 

diperpanjang kontrak, sedangkan ada beberapa pegawai yang baru 6 bulan 

bekerja langsung diangkat menjadi karyawan. Semua karyawan pastinya 

memiliki motivasi untuk diangkat menjadi pegawai tetap karena dengan menjadi 

pegawai tetap mereka lebih terjamin kehidupannya dan lebih tenang dalam 

bekerja. Terhambatnya motivasi seseorang dapat menghasilkan timbulnya rasa 

marah.   

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.13. Hasil Statistik Analisis Regresi dengan Perilaku Menyimpang 
pada Minor Organization  

No Nama Variabel Nilai t Signifikansi 

1 Keadilan Prosedural 1,645 0,114 

2 Keadilan Distributif -1,254 0,222 

3 Trait of Anger -2,025 0,055 

4 Afeksi Negatif -0,197 0,845 

5 Internal Locus of Control  0,067 0,947 

6 External Locus of Control 1,589 0,126 

Sumber: Hasil Olahan Data  
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5.4.2. Perilaku Menyimpang pada Aspek Serious Organization 

Hasil statistik pada Tabel 5.14, menunjukkan bahwa variabel sifat trait of 

anger mempengaruhi perilaku menyimpang pada serious organization dengan 

tingkat signifikansi 0,055. Meskipun koefisien rata-rata staf sebagai responden 

rendah, ada kecenderungan bahwa perilaku menyimpang pada aspek serious 

organization bisa terjadi. Variabel dalam model penelitian tidak mampu 

menjelaskan perilaku yang menyimpang antara lain ”saya merasa biasa saja jika 

merusak barang milik universitas”, dan ”saya merasa santai jika mencuri sesuatu 

dari tempat kerja”.   

 

Tabel 5.14. Hasil Statistik Analisis Regresi dengan Perilaku Menyimpang 
pada Serious Organization 

No Nama Variabel Nilai t Signifikansi 

1 Keadilan Prosedural 0,757 0,457 

2 Keadilan Distributif 0,311 0,759 

3 Trait of Anger -1,140 0,266 

4 Afeksi Negatif -1,194 0,245 

5 Internal Locus of Control  0,854 0,784 

6 External Locus of Control 0,278 0,784 

Sumber: Hasil Olahan Data  

 

Ada faktor lain yang menjelaskan perilaku menyimpang dari aspek 

serious organization. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien r2 sebesar 0,18 artinya 

82% proporsi variasi variabel dependen dipengaruhi oleh faktor lain. 

Kemungkinan faktor yang mempengaruhi adalah kondisi ekonomi atau suatu 

kebiasaan yang sudah biasa dimiliki. Kondisi ekonomi memungkinkan terjadinya 

suatu pencurian. Namun, hasil penelitian ini harus disikapi dari sisi lain. Artinya, 

responden ketika menjawab indikator yang berkaitan dengan pencurian, ini tidak 

berarti bahwa ada pencurian secara materi. Hal ini mungkin bisa berupa 

pencurian waktu dan tenaga untuk mengerjakan sesuatu yang lain di luar 

pekerjaan utama yang menggunakan fasilitas kantor. Hal ini didukung oleh 

adanya observasi peneliti dan wawancara dengan beberapa karyawan di 

Universitas. Berkaitan dengan kemungkinan untuk merusak barang milik 
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universitas, hal ini mungkin disebabkan oleh sifat personal yang negatif, misalnya 

kurang hati-hati atau memiliki rasa tidak bersalah.  

 

5.4.3. Perilaku Menyimpang pada Aspek Minor Personal 

Hasil statistik pada Tabel 5.15, menunjukkan bahwa variabel keadilan 

prosedural mempengaruhi perilaku menyimpang pada minor personal dengan 

tingkat signifikansi 0,025. Meskipun koefisien rata-rata staf sebagai responden 

rendah, ada kecenderungan bahwa perilaku menyimpang pada aspek minor 

personal bisa terjadi. Perilaku menyimpang pada aspek minor personal antara 

lain ”saya enggan membantu pekerjaan sejawat”, ”saya malas berbagi informasi 

yang berkenaan dengan pekerjaan kepada rekan sejawat”. 

 

Tabel 5. 15.Hasil Statistik Analisis Regresi dengan Perilaku Menyimpang 
pada Minor Organization 

No Nama Variabel Nilai t Signifikansi 

1 Keadilan Prosedural 2,393 0,025 

2 Keadilan Distributif 0,112 0,912 

3 Trait of Anger -0,487 0,631 

4 Afeksi Negatif 1,665 0,112 

5 Internal Locus of Control  -0,164 0,871 

6 External Locus of Control 1,436 0,166 

Sumber: Hasil Olahan Data  

 

Universitas dipersepsikan secara positif dalam memberikan kesempatan 

untuk staf agar dapat mengemukakan ide atau saran. Universitas mengadakan 

coffee morning setiap sebulan sekali. Kondisi di Paramadina sejalan dengan 

penelitian Lind dan Early (1992). Penelitiannya menunjukkan bahwa keadilan 

prosedural meliputi sejauh mana keterwakilan organisasi untuk meminta dan 

menggunakan input karyawan, melakukan komunikasi dua arah, mengetahui 

pekerjaan karyawan, dan menerapkan standar aturan yang konsisten.  Di 

samping itu, universitas dipersepsi positif dalam memberikan kesempatan untuk 

mengembangkan karir bagi staf dengan cara menawarkan program pendidikan di 

Universitas Paramadina.  

Meskipun keadilan prosedural dipersepsi ada di Universitas Paramadina, 

kecenderungan perilaku menyimpang dari sisi minor personal tetap ada. Hal ini 
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mungkin disebabkan oleh ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dalam 

lingkungan kerja. Greenberg (1990) juga berpendapat bahwa perilaku kerja yang 

menyimpang juga berkaitan dengan tekanan kelompok, ketidakmampuan diri 

menyesuaikan dengan lingkungan kerja, tekanan kerja yang kompetitif serta 

ketidaksesuaian diri dengan tujuan organisasi, dan frustasi terhadap kondisi 

kerja.  

 

5.4.4. Perilaku Menyimpang pada Aspek Serious Personal 

Hasil statistik pada Tabel 5.16, menunjukkan bahwa variabel external 

locus of control mempengaruhi perilaku menyimpang pada serious personal 

dengan tingkat signifikansi 0,0085. Individu dengan locus of control eksternal 

menyakini  bahwa pihak eksternal atau faktor keberuntungan yang mengontrol 

perolehan yang akan diterima, seperti contohnya memperoleh kenaikan pangkat 

karena nasib, hubungan dengan orang yang berpengaruh ataupun memperoleh 

pekerjaan yang disukai karena keberuntungan (Spector & O’Connell, 1994). 

Individu dengan pemikiran seperti ini merasa bahwa tidak memiliki kendali atas 

keberhasilan pekerjaannya, oleh karena itu ia akan akan menciptakan suatu 

lingkungan kerja melalui tindakan-tindakan destruktif (Allen dan Greenberger, 

1980). Hasil yang sama juga ditemui pada penelitian Fox dan Spector pada 

tahun 1999. 

Berdasarkan hasil pembahasan FGD yang dilakukan pada karyawan non 

akademik universitas Paramadina, para karyawan merasa bahwa mereka sudah 

bekerja semaksimal mungkin. Mereka juga merasa bahwa mereka menaati 

semua peraturan perusahaan yang berlaku. Meskipun demikian, karyawan, 

terutama yang masih berstatus kontrak, merasa bahwa sistim pengangkatan 

pegawai masih ambigu. Ada karyawan yang masih berstatus kontrak meskipun 

sudah 3 tahun bekerja mereka masih berstatus kontrak. Demikian juga halnya 

dengan sistim rotasi yang dilakukan di bagian administrasi. Para karyawan masih 

bingung apa yang mendasari rotasi pekerjaan yang ada saat ini. Peraturan yang 

ambigu pada karyawan dapat menyebabkan karyawan merasa apapun yang 

mereka lakukan tidak mampu meningkatkan karir mereka. Jika karyawan merasa 

tidak memiliki kendali atas kemajuan karirnya mereka akan mencari cara untuk 

mengembalikan kendali, namun dengan cara yang negatif yaitu misalnya 



 50 

merusak peralatan kantor, berbicara negatif mengenai perusahaan ataupun 

dengan sengaja tidak melakukan pekerjaan dengan maksimal.  

 
Tabel 5.16. Hasil Statistik Analisis Regresi dengan Perilaku Menyimpang 
pada Serious Personal 

No Nama Variabel Nilai t Signifikansi 

1 Keadilan Prosedural 0,575 0,571 

2 Keadilan Distributif -0,610 0,548 

3 Trait of Anger -0,479 0,637 

4 Afeksi Negatif -1,460 0,158 

5 Internal Locus of Control  -1,249 0,224 

6 External Locus of Control 2,921 0,008 

Sumber: Hasil Olahan Data  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI 

SIMPULAN   

 

6.1.  Simpulan  
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Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut : 

1. Alat ukur perilaku menyimpang dan prediktor-prediktor perilaku 

menyimpang adalah alat ukur yang valid dan reliabel 

2. Dosen dan staf non akademik mempersepsikan bahwa telah 

mendapatkan keadilan prosedural di Universitas Paramadina 

3. Dosen dan staf non akademik mempersepsikan bahwa pihak 

Universitas Paramadina telah menerapkan keadilan distributif 

4. Dosen dan staf non akademik mampu mengendalikan 

kemarahannya meskipun ada stimulus yang tidak menyenangkan 

5. Dosen dan staf non akademik memiliki suasana hati yang 

cenderung positif 

6. Dosen dan staf non akademik merasa bahwa dirinyalah yang 

memiliki peranan dalam meraih keberhasilan dalam pekerjaannya 

(internal locus of control) 

7. Perilaku menyimpang yang terjadi di Universitas paramadina yang 

dilakukan oleh dosen dan staf non akademik terjadi meskipun kecil 

frekuensinya 

8. Baik dosen dan staf non akademik memiliki persepsi bahwa mereka 

telah melakukan pekerjaan dengan baik. 

Analisis regresi berganda untuk dosen memberikan hasil sebagai berikut. 

1. Prediktor perilaku menyimpang tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap perilaku menyimpang manajemen 

2. Prediktor keadilan prosedural, keadilan distributif dan afeksi negatif 

berpengaruh secara signifikan terhadap aspek perilaku menyimpang 

pekerjaan 

3. Prediktor perilaku menyimpang tidak mempengaruhi secara 

signifikan pada aspek perilaku menyimpang kemampuan diri sendiri 

4. Prediktor perilaku menyimpang tidak mempengaruhi secara 

signifikan pada aspek perilaku menyimpang pengembangan karir 

Hasil analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh prediktor terhadap 

perilaku menyimpang pada saf non akademik memberikan hasil : 

1. Prediktor trait of anger mempengaruhi perilaku menyimpang minor 

organization 
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2. Prediktor perilaku menyimpang tidak mempengaruhi perilaku 

menyimpang serious organization 

3. Prediktor keadilan prosedural mempengaruhi secara signifikan minor 

personal 

4. Locus of control eksternal mempengaruhi perilaku menyimpang serious 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII 

REKOMENDASI 

 

7.1 Kontribusi Studi  

Perilaku yang menyimpang memiliki dampak yang merugikan bagi 

organisasi, anggota, dan bahkan keduanya. Karyawan mempersepsikan 
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ketidakadilan prosedur dan distributif berkaitan dengan perilaku negatif. Pekerja 

yang perilakunya menyimpang memiliki dampak jangka pendek dan panjang.  

 

7.1.1. Dampak Perilaku dalam Jangka Pendek  

Dampak perilaku yang menyimpang dalam jangka pendek merupakan 

dampak setelah perilaku terjadi. Hal ini meliputi penilaian kinerja, training, dan 

orientation. 

a. Penilaian Kinerja 

Ketika perilaku menyimpang terjadi, organisasi dapat menentukan 

penilaian kinerja. Bagian sumber daya manusia menggunakan sistem penilaian 

kinerja untuk menentukan siapa yang akan dipromosikan, didemosi atau 

diberhentikan. Penilaian kinerja dapat digunakan untuk memotivasi dan 

memperbaiki kinerja. Ketika kinerja seseorang rendah, pihak manajemen dapat 

melakukan evaluasi untuk memperbaiki kinerja agar menghasilkan manfaat yang 

lebih berguna. Di samping itu, penguatan perilaku yang positif akan 

menghasilkan kinerja yang jauh lebih besar dalam organisasi.  

Organisasi harus memilih kriteria penilaian kinerja antara penilaian 

subjektif (berdasarkan bagaimana orang menilai secara keseluruhan) dan 

objektif(berdasarkan bagaimana kinerja seseorang dinilai berdasarkan standar 

tertentu). Penilaian yang ideal juga bisa menggunakan 360-degree feedback. Ini 

merupakan proses di mana kinerja seseorang dinilai melalui masukan resmi dari 

manajer, teman, dan individu yang dinilai sendiri. Masukan dari penilai yang 

beragam dapat memberikan penilaian secara menyeluruh.  Direktoral Quality of 

Assurance bisa melakukan inisiasi untuk memberikan penilaian pada staf (non-

dosen) agar kinerja bisa dipantau.  

 

 b. Training 

 Tujuan training adalah mempertahankan atau meningkatkan kinerja 

individu yang melakukan perilaku menyimpang. Training merupakan pemberian 

instruksi untuk mengembangkan keahlian yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan pekerjaan saat itu juga. Training memiliki ruang lingkup yang 

lebih kecil dan memberikan manfaat bagi organisasi seketika. Melalui training, 
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perilaku yang menyimpang diarahkan agar tidak terlalu jauh terjadi sehingga 

merugikan organisasi. Pemberian training difokuskan agar individu yang bekerja 

mendapatkan bimbingan secara profesional, misalnya soft-skill training.  

c.Orientation 

 Perilaku menyimpang bisa terjadi karena tidak ada sosialisasi mengenai 

prosedur organisasi. Organisasi dapat melakukan program orientasi melalui 

pekerja senior yang sudah memahami prosedur organisasi dengan baik kepada 

pekerja yunior ketika memasuki kerja untuk pertama kali. Pekerja dibuat agar 

merasa akrab dengan peraturan, kebijakan, dan prosedur organisasi. Orientasi 

adalah proses untuk mengingatkan dan menguatkan prosedur organisasi.  

 Manajemen harus menerapkan pelayanan yang profesional dan bersedia 

untuk menjelaskan nilai dan tujuan organisasi. Manajemen harus menyadari 

pentingnya mengawasi dan membimbing para pekerja dengan mendukung 

segala peran kerja yang dimiliki. Pemberian konseling dianjurkan kepada 

karyawan yang merasa tidak nyaman dengan situasi kerja.  

 

7.1.2. Dampak Perilaku dalam Jangka Panjang  

Dampak perilaku menyimpang menyebabkan organisasi harus menyusun 

strategi agar mencegah perilaku ini terjadi di kemudian hari. Hal ini meliputi 

rekrutmen secara selektif, dan tes integritas. 

 

a. Rekrutmen secara Selektif 

 Agar menghasilkan kinerja terbaik, perusahaan harus mengupayakan 

untuk mendapatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Perusahaan harus 

memiliki sejumlah kumpulan calon pelamar dalam jumlah besar sehingga bisa 

memutuskan pilihan dengan mudah. Organisasi harus jelas mengenai kriteria 

berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, dan sikap calon pekerja yang 

dibutuhkan dalam organisasi.  

b. Tes Integritas 

 Jika perilaku menyimpang teridentifikasi dalam organisasi, manajemen 

dapat menerapkan tes integritas untuk menilai calon karyawan. Tes integritas 
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didesain untuk mengidentifikasi pelamar kerja apakah memiliki kecenderungan 

untuk melakukan tindakan kontraproduktif dalam kerja.  

 

7.2  Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, ada tiga keterbatasan yang bisa dikemukakan. 

Pertama, aspek pengukuran konstruk perilaku menyimpang. Perilaku 

menyimpang merupakan konstruk yang memiliki indikator-indikator sensitif 

karena berkaitan dengan pertanyaan tentang perilaku negatif yang dilakukan 

oleh seseorang. Hal ini tentu saja akan menjadi bias. Meskipun responden 

melakukan sesuai dengan pernyataan dalam kuesioner, responden tidak akan 

mengakuinya. Hal ini disebabkan keinginan untuk menjaga citra diri di hadapan 

peneliti atau orang lain, sehingga hasil yang didapat mungkin saja tidak 

mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Saran untuk penelitian selanjutnya 

adalah melengkapi hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara 

agar perilaku responden yang sesungguhnya dapat lebih terungkap.  

Keterbatasan penelitian adalah area penelitian yang sudah ditentukan 

sejak awal yaitu menggunakan Universitas Paramadina. Keterbatasan ini juga 

menyebabkan dalam menganalisis subjek penelitian hanya pada area tertentu. Di 

samping itu, aspek sensitivitas dalam menganalisis data secara jujur cenderung 

agak tidak leluasa untuk diungkapkan. 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mempertimbangkan 

penggunaan alat ukur perilaku menyimpang yang relatif rendah social 

desirabilitynya. Diharapkan dengan penggunaan alat ukur perilaku menyimpang 

yang rendah social desirabilitynya, dapat diketahui secara mendalam mengenai 

perilaku menyimpang yang terjadi. 

Selain itu, penelitian mengenai perilaku menyimpang pada organisasi 

terutama yang dilakukan di Indonesia masih sedikit, oleh karena itu sebaiknya 

dilakukan penelitian pada organisasi-organisasi lainnya seperti bank, pegawai 

pemerintahan, maupun perusahaan-perusahaan multinasional, sehingga dapat 

menambah referensi mengenai perilaku menyimpang. 

Saran untuk pihak universitas Paramadina adalah meskipun pegawai 

mempersepsikan bahwa mereka telah mendapatkan keadilan prosedural dan 
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distributif, namun ternyata perilaku menyimpang masih ada meskipun kecil 

frekuensinya. Oleh karena itu proses yang selama ini telah dilakukan seperti 

distribusi informasi secara berkala, iklim organisasi yang relatif tidak formal, 

sistem remunerasi yang terbuka, sebaiknya tetap dilakukan. Selain itu, proses 

komunikasi dua arah dengan pegawai sebaiknya tetap dilakukan karena dengan 

adanya komunikasi yang terbuka, pihak Universitas dapat mengetahui aspirasi 

para pegawainya.  

Hasil penelitianpun menunjukkan bahwa afeksi negatif, trait anger, 

external locus of control mempengaruhi perilaku menyimpang. Oleh karena itu 

pihak universitas dapat melakukan pelatihan-pelatihan yang mampu memberikan 

pengetahuan dan keterampilan pada karyawan untuk mengendalikan afeksi 

negatif dan trait angernya. Misalnya melakukan pelatihan relaksasi, outbond, 

meditasi dan stress manajemen. Locus of control eksternal dapat dialihkan 

menjadi locus of control internal dengan memasukkan input dari karyawan dalam 

kebijakan universitas, penyebarluasan peraturan perusahaan dan sistim 

kenaikan pangkat maupun gaji yang jelas dan transparan. Hal ini dapat 

membentuk persepsi karyawan bahwa mereka memiliki andil dalam kemajuan 

karirnya.  
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