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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1.1. Kepemimpinan Etis 

2.1.1. Definisi kepemimpinan etis 

Kepemimpinan etis adalah prinsip-prinsip, keyakinan dan nilai-nilai dari 

yang benar dan salah menggambarkan dasar dari perilaku organisasi sehingga 

merumuskan dasar atas pemimpin memengaruhi karyawan dalam mencapai tujuan 

organisasi (Al-Sharafi & Rajiani, 2013). Bubble (2012) lebih lanjut mendefinisikan 

kepemimpinan etis sebagai proses memengaruhi karyawan melalui nilai-nilai, 

prinsip-prinsip dan keyakinan yang secara luas berbatasan dengan norma-norma 

yang diterima dalam perilaku organisasi. Definisi ini menjabarkan bagian penting 

dari kepemimpinan etis. 

Penelitian dalam studi etika kepemimpinan mengarah kepada definisi yang 

konklusif menurut Kalshoven et al., (2011) bahwa pemimpin etis mempromosikan 

kejujuran dan terlibat dalam tindakan yang mencerminkan nilai-nilai dan 

kepercayaan. Perspektif ini mewujudkan sebuah konstruk yang ambigu sehingga 

sulit untuk mendefiniskan kepemimpinan etis. Pemahaman para eksekutif di 

organisasi berbatasan dengan sudut dari hanya memiliki “karakter yang baik dan 

nilai-nilai yang benar” (Litschka et al., 2011). 

Berdasarkan definisi kepemimpinan etis dari para ahli di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa kepemimpinan etis berkisar pada tanggung jawab utama dalam 

berhadapan dengan konflik di antara karyawan dan mempertunjukkan suatu 

landasan membimbing untuk mengajari mereka hal yang benar untuk dilakukan. 
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Para pemimpin etis dengan demikian mewujudkan kedalam kebajikan yang 

mengarahkan dia kepada pembuatan keputusan yang etis untuk kepentingan 

organsisasi yang lebih luas. 

 

2.1.2. Indikator kepemimpinan etis 

Berdasarkan temuan-temuan kualitatif, Brown et al. (2005) 

mengembangkan sepuluh indikator untuk mengukur persepsi kepemimpinan etis 

yaitu ethical leadership scale (ELS). Kepemimpinan etis didefiniskan sebagai 

demonstrasi secara normatif melakukan perilaku melalui tindakan pribadi dan 

hubungan interpersonal. Selain definisi ini, kepemimpinan etis juga didefinisikan 

sebagai promosi perilaku tersebut ke pengikut melalui komunikasi dua arah, 

penguatan, dan pengambilan keputusan. Sepuluh indikator kepemimpinan etis 

(Brown, 2005) adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan kehidupan pribadi dengan cara yang etis 

2) Mendefinisikan kesuksesan tidak hanya dengan hasil tetapi juga proses 

3) Mendengarkan apa yang karyawan katakan 

4) Mendisiplinkan karyawan yang melanggar standar etika 

5) Membuat keputusan yang adil dan seimbang 

6) Menetapkan contoh bagaimana melakukan hal-hal dengan cara yang 

benar dalam hal etika 
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1.2. Keadilan Organisasional 

1.2.1. Definisi keadilan organisasional 

Cropanzano et al., (2007) mendefinisikan keadilan organisasional sebagai 

penilaian personal mengenai standar etika dan moral dari perilaku manajerial. 

Gibson et al., (2012) mendefinisikan keadilan organisasional sebagai suatu tingkat 

di mana seorang individu merasa diperlakukan sama di organisasi tempat dia 

bekerja. Definisi lain mengatakan bahwa keadilan organisasional adalah persepsi 

adil dari seseorang terhadap keputusan yang diambil oleh atasannya (Colquitt et al., 

2001). Colquitt et al., (2001) mengemukakan bahwa keadilan organisasional 

mempunyai empat tipe, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan 

interpersonal, dan keadilan informasional. Tipe keadilan organisasional menurut 

Moorman dan Colquitt masing-masing mempunyai keunggulannya masing-masing 

dan sekarang lebih sering digunakan ketimbang teori keadilan organisasional yang 

lain (Cropanzano, 2009). 

Keadilan distributif ditandai sebagai keadilan terkait dengan distribusi 

sumber daya dan hasil keputusan (Usmani, 2013). Robbins dan Judge (2008:47) 

mendefinisikan keadilan distributif sebagai keadilan jumlah dan penghargaan yang 

dirasakan diantara individu-individu. Noe et al., (2011) menyebutnya sebagai 

keadilan imbalan yang didefinisikan sebagai penilaian yang dibuat orang terkait 

imbalan yang diterimanya dibanding imbalan yang diterima orang lain yang 

menjadi acuannya. 

Keadilan prosedural menurut Robbins dan Judge (2008:48), didefinisikan 

sebagai keadilan yang dirasakan dari proses yang digunakan untuk menentukan 



13 
 

 
 

distribusi imbalan. Noe et al., (2011) mendefinisikannya sebagai konsep keadilan 

yang berfokus pada metode yang digunakan untuk menentukan imbalan yang 

diterima. Terdapat enam prinsip yang menentukan apakah orang merasa prosedur 

yang dijalankan sudah cukup adil, yaitu konsistensi, peniadaan bias, keakuratan 

informasi, kemungkinan koreksi, keterwakilan, dan kesantunan. 

Keadilan distributif dan keadilan prosedural secara konsep berbeda. 

Colquitt et al., (2001) melakukan meta-analisis dan menunjukkan bahwa keadilan 

distributif dan prosedural dapat dibedakan pengukurannya. Ambrose & Arnaud 

(2005) menyatakan bahwa pengukuran terhadap keadilan distributif secara relatif 

konsisten pada seluruh penelitian, sedangkan meski pengukuran keadilan 

prosedural berbeda-beda dalam operasionalisasinya, riset menunjukkan bahwa 

konstruk tersebut dapat diukur secara memadai. Dia juga menyatakan bahwa dalil 

yang diterima secara luas adalah bahwa keadilan prosedural berpengaruh kuat 

terhadap perilaku global sedangkan keadilan distributif terhadap perilaku yang 

spesifik. Meta analisis yang dilakukan Colquitt et al., (2001) memperkuat dalil ini 

dan menyatakan bahwa keadilan distributif berpengaruh kuat terhadap perilaku 

spesifik, misalnya kepuasan imbalan dan kepuasan kerja, sedangkan keadilan 

prosedural berpengaruh kuat terhadap perilaku global, misalnya komitmen 

organisasional, komitmen kelompok, dan intensi keluar. 

Supaya kedua dimensi keadilan tersebut dapat dianggap sebagai konstruk 

yang berbeda, keduanya perlu memiliki sekumpulan anteseden yang unik. Ambrose 

& Arnaud (2005) menyatakan bahwa outcomes organisasional yang memengaruhi 

persepsi keadilan distributif, misalnya penghasilan, benefits, keamanan, 
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kompleksitas pekerjaan, supervisi, imbalan intrinsik, senioritas, dan status 

pekerjaan. Sedangkan, kesempatan untuk memperoleh informasi selama proses 

pembuatan keputusan meningkatkan persepsi keadilan prosedural. 

Keadilan interaksional menurut Robbins & Judge (2008:49), didefinisikan 

sebagai persepsi individu tentang tingkat sampai dimana seorang karyawan 

diperlakukan dengan penuh martabat, perhatian, dan rasa hormat. Beberapa penulis 

menganggap keadilan interaksional sebagai sub-komponen keadilan prosedural 

(Greenberg, 1993). Namun, dua keadilan ini merupakan konsep yang berbeda. Bies 

(2005) dalam Kristanto (2013) menyatakan bahwa keadilan interaksional 

dihubungkan dengan evaluasi supervisor langsung sedangkan keadilan prosedural 

dihubungkan dengan evaluasi sistem organisasional, sehingga keduanya 

merupakan konstruk yang independen. 

Menurut Greenberg (1987) keadilan informasional adalah bagian dari 

keadilan interaksional. Keadilan informasional didefinisikan sebagai persepsi 

individu tentang keadilan informasi yang digunakan sebagai dasar pembuatan 

keputusan (Robbins dan Judge, 2008:50). Keadilan informasional mengacu pada 

penjelasan dan status sosial, yang difokuskan atas pemberian informasi kepada 

orang-orang tentang mengapa suatu prosedur digunakan dengan cara yang jelas 

atau mengapa outcome didistribusikan dengan suatu cara tertentu (Colquitt et al., 

2001). Colquitt et al., (2001) menyatakan bahwa keadilan informasional berbeda 

dengan keadilan interaksional. Pernyataan tersebut diperkuat dengan dalil bahwa 

keadilan informasional menekankan kepada akurasi dan kualitas penjelasan yang 

individu terima (Lewis, 2013). Oleh karena itu keadilan informasional berkaitan 
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dengan ketersediaan informasi dari organisasi sedangkan keadilan interaksional 

menyangkut bagaimana perlakuan atasan kepada bawahan. 

 

1.2.2. Indikator keadilan organisasional 

1) Keadilan Distributif 

Keadilan distributif adalah keadilan jumlah imbalan yang dirasakan diantara 

individu-individu (Robbins & Judge, 2008:47). Imbalan yang dimaksud 

bukan hanya aspek finansial tetapi juga kesempatan promosi (Colquitt, 

2001). Indikator – indikator keadilan distributif yang dikembangkan oleh 

Colquitt (2001) adalah sebagai berikut: 

a. Persamaan. Menunjukkan penilaian mengenai kesetaraan antara usaha 

yang diberikan dalam pekerjaan dengan imbalan yang diterima. 

b. Kelayakan. Menunjukkan penilaian mengenai kelayakan imbalan yang 

diberikan perusahaan berdasarkan penyelesaian pekerjaan. 

c. Kontribusi. Menunjukkan penilaian mengenai kesesuaian antara 

imbalan dengan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan 

d. Kinerja. Menunjukkan penilaian mengenai kesesuaian antara kinerja 

yang dihasilkan dengan imbalan yang diterima. 

 

2) Keadilan Prosedural 

Keadilan prosedural adalah keadilan yang dirasakan dari proses yang 

digunakan untuk menentukan distribusi imbalan (Robbins & Judge, 
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2008:48). Indikator-indikator untuk mengukur keadilan prosedural 

dikembangkan oleh Colquitt (2001), yaitu: 

a. Kendali proses. Menunjukkan penilaian mengenai kesempatan yang 

diberikan untuk mengungkapkan pandangan selama peraturan 

diterapkan. 

b. Kendali keputusan. Menunjukkan penilaian mengenai kesempatan yang 

diberikan dan diwakili oleh Persatuan Pegawai untuk ikut mengawasi 

penerapan peraturan. 

c. Konsistensi. Menunjukkan penilaian mengenai konsistensi penerapan 

peraturan 

d. Bebas Prasangka. Menunjukkan penilaian mengenai tidak adanya 

diskriminasi perlakuan. 

e. Akurasi Informasi. Menunjukkan penilaian mengenai keakuratan 

informasi yang digunakan untuk membuat keputusan 

f. Mampu Koreksi. Menunjukkan penilaian mengenai proses banding atau 

mekanisme lain yang dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan. 

g. Etika dan Moral. Menunjukkan penilaian mengenai norma pedoman 

profesional dalam penerapan peraturan 

 

 

 

 

3) Keadilan Interaksional 
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Keadilan interaksional adalah keadilan bagaiaman bawahan diperlakukan 

(Robbins & Judge, 2008:49). Indikator yang digunakan (Colquitt, 2001) 

adalah sebagai berikut: 

a. Kesopanan. Menunjukkan penilaian mengenai kesopanan yang 

ditunjukkan atasan kepada bawahan. 

b. Bermartabat. Menunjukkan penilaian mengenai perlakuan atasan yang 

penuh martabat 

c. Hormat. Menunjukkan penilaian mengenai sikap hormat yang 

ditunjukkan atasan kepada bawahan 

 

4) Keadilan Informasional 

Keadilan informasional adalah keadilan berbagi informasi yang relevan 

dengan karyawan (Cropanzano et al., 2007). Indikator yang digunakan 

(Colquitt, 2001) adalah sebagai berikut: 

a. Kepantasan kata-kata. Menunjukkan penilaian mengenai kepantasan 

kata-kata yang digunakan atasan dalm berkomunikasi. 

b. Kejujuran. Menunjukkan penilaian mengenai kejujuran atasan dalam 

berkomunikasi. 

c. Pembenaran. Menunjukkan penilaian mengenai bagaimana atasan 

menjelaskan peraturan / prosedur perusahaan. 

d. Masuk akal. Menunjukkan penilaian mengenai masuk akal tidaknya 

penjelasan yang diberikan. 
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e. Tepat waktu. Menunjukkan penilaian mengenai kesiapan atasan untuk 

berkomunikasi setiap waktu. 

f. Spesifik. Menunjukkan bahwa atasan menyesuaikan komunikasi 

terhadap kebutuhan khusus individu. 

 

1.3. Counterproductive Work Behaviour (CWB) 

1.3.1. Definisi counterproductive work behaviour (CWB) 

Counterproductive Work Behaviour (CWB) atau perilaku kerja 

kontraproduktif didefinisikan sebagai perilaku yang melanggar norma-norma 

organisasi dan bisa mengancam kesejahteraan organisasi dan anggotanya (Bennet 

& Robinson, 2002). Contoh perilaku menyimpang tersebut dari mulai bekerja 

lambat hingga melakukan penipuan. Sama seperti Werner & DeSimone (2012) yang 

mendefinisikan perilaku kerja kontraproduktif sebagai perilaku sukarela yang 

melanggar norma-norma organisasi yang signifikan, dan dengan demikian 

mengancam dengan baik yang menjadi sebuah organisasi, anggotanya, atau 

keduanya. Sedangkan Dalal (2005) mendefinisikan sebagai perilaku atau tindakan 

yang disengaja yang bertentangan dengan norma-norma organisasi. 

Bennet & Robinson (2002) menyatakan bahwa terdapat empat tipe perilaku 

kerja sumber daya manusia yang bisa menurunkan kinerja perusahaan yaitu 

penyimpangan produksi (production deviance) seperti pulang kerja lebih awal dan 

sengaja bekerja lambat, penyimpangan terhadap harta benda perusahaan (property 

deviance) seperti menyabotase peralatan dan berbohong mengenai jam kerja, 

penyimpangan politik (political deviance) seperti pilih kasih dan bergosip 
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mengenai rekan kerja, dan agresi pribadi (personal aggresion) seperti pelecehan 

seksual dan pelecehan verbal. 

 

1.3.2. Indikator counterproductive work behaviour 

Indikator Counterproductive Work Behaviour yang dikembangkan oleh 

Bennet & Robinson (2002) adalah sebagai berikut: 

1) Penyimpangan Produksi 

a. Menghabiskan terlalu banyak waktu berfantasi atau melamun daripada 

bekerja 

b. Istirahat lebih lama 

c. Datang terlambat 

d. Sengaja bekerja lebih lambat dari kemampuan 

e. Sedikit usaha saat bekerja 

2) Penyimpangan terhadap harta benda perusahaan 

a. Mengambil properti kantor tanpa izin 

b. Mengotori lingkungan kerja 

c. Memalsukan tanda terima untuk mendapatkan lebih banyak uang dari 

yang telah dikeluarkan semestinya 

3) Penyimpangan politik 

a. Membahas rahasia perusahaan dengan orang yang tidak semestinya 

b. Bergosip 
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4) Agresi pribadi 

a. Menggunakan alkohol saat bekerja 

b. Mengejek rekan kerja 

c. Mengabaikan instruksi atasan. 

 


