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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Organizational Citizenship Behavioral

1. Pengertian Organizational Citizenship Behavioral (OCB)

Dalam meningkatkan kinerja dalam organisasi faktor yang sangat

mempengaruhi adalah perilaku yang ditunjukkan oleh anggota atau pegawai

organisasi tersebut, dimana perilaku yang diharapkan tidak selalu berkaitan

dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan (in-role) namun bukan hanya sebatas

itu saja yakni yang tidak dituliskan pada jod description atau (extra-role)

dalam organisasi mampu memberikan dampak dan kontribusi positif bagi

organisasi.

Perbedaan yang mendasar antara perilaku in-role dengan perilaku

extra-role adalah pada reward. Pada in-role biasanya dihubungkan dengan

reward dan punishmant (hukuman), sedangkan pada ektra-role biasanya

terbebas dari reward, dan perilaku yang dilakukan oleh individu tidak

diorganisir dalam reward yang akan mereka terima (Morrison, 1994).

Kontribusi pekerja “di atas dan lebih dari” deskripsi kerja formal inilah yang

disebut dengan Organizational Citizenship Behavioral (Smith et al., 1983).

Organ (1988) mendefenisikan Organizational Citizenship Behavioral

(OCB) sebagai perilaku individu yang bebas, tidak berkaitan secara langsung

atau eksplisit dengan sistem reward dan bisa meningkatkan fungsi efektifitas

organisasi. Kurang lebih satu dekade kemudian Organ menyadari terdapat

kelemahan dalam defenisinya. Sehingga merevisi defenisi OCB menjadi
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“perilaku yang menunjukkan pemeliharaan dan peningkatan pada pelaksanaan

tugas baik pada konteks sosial maupun psikologis” (Organ, 1997).

Dasar kepribadian untuk OCB merefleksikan ciri/trait predisposisi

karyawan yang kooperatif, suka menolong, perhatian dan bersungguh-

sungguh. Sedangkan dasar sikap mengindikasikan bahwa karyawan terlibat

dalam OCB untuk membalas tindakan organisasi (Luthans, 2006). Sehingga

dapat disimpulkan bahwa OCB merupakan perilaku anggota organisasi yang

mencakup faktor kepribadian dan sikap kerja sebagai faktor utama.

Penelitian yang dilakukan oleh Novliadi (2007) OCB berkembang

sejalan dengan seberapa besar perhatian organisasi terhadap kontribusi

karyawan, sehingga karyawan memiliki persepsi positif terhadap organisasi

dan akan memberikan umpan balik dengan terlibat dalam OCB. Robbins

(2006) mengemukakan bahwa OCB merupakan perilaku pilihan yang tidak

menjadi bagian dari kewajiban kerja formal seseorang karyawan, namun

mendukung berfungsinya organisasi tersebut secara efektif.

Spector (2006) mendefenisikan OCB sebagai perilaku di luar

persyaratan formal pekerjaan yang memberikan keuntungan bagi organisasi.

Karyawan yang menunjukan perilaku tersebut memberi kontribusi positif

terhadap organisasi melalui perilaku di luar uraian tugas, namun tetap

melaksanakan tanggung jawab sesuai pekerjaan. Borman & Motowidlo (1993)

menyebut OCB dengan istilah kinerja konstektual karena OCB didefenisikan

sebagai perilaku yang memberi sumbangan pada efektifitas organisasi dengan
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membentuk keadaan sosial, organisasional dan psikis yang mempelancar

proses terselesaikannya pekerjaan.

Ariani (2008) OCB merupakan perilaku positif di tempat kerja yang

mendukung kinerja individu dan efektivitas organisasi. Sebagai perilakau

extra-role yang harus dimainkan, sesungguhnya OCB tidak dapat dipisahkan

dari perilaku kerja yang dituntut dalam pekerjaannya atau yang sesuai dengan

peran yang dimainkannya. Lebih lanjut menurut Ariani (2008), organisasi bisa

mengaplikasikan hal tersebut dalam penilaian kinerja karyawan mengingat

perilaku di luar peran juga menjadi standar yang harus dipenuhi karyawan

untuk menilai kinerja karyawan.

Beberapa definisi mengenai OCB di atas dapat ditarik beberapa pokok-

pokok pikiran yang penting, yaitu :

a. Tindakan bebas, sukarela, tidak untuk kepentingan diri sendiri

namun untuk pihak lain (rekan kerja, kelompok, atau organisasi)

b. Perilaku individu sebagai wujud dari kepuasan berdasarkan

performance, tidak diperintahkan secara formal

c. Tidak diakui dengan kompensasi atau penghargaan formal

Sehingga, penulis menyimpulkan OCB sebagai kontribusi pekerja

melebihi dari deskripsi kerja formal, yang dilakukan secara sukarela, bersifat

konstruktif dan natural yang keluar dari dalam diri masing-masing individu,

yang secara formal tidak diakui dalam sistem reward, dan dapat

menguntungkan organisasi dalam kefektifan dan keefesianan fungsi organisasi

serta bisa dijadikan sebagai indikator penilaian kinerja karyawan.



17

2. Dimensi-dimensi Organizational Citizenship Behavioral (OCB)

Organizational Citizenship Behavioral (OCB) sangat terkenal dalam

perilaku organisasi saat pertama kali dikenalkan 20 tahun yang lalu dengan

dasar teori disposisi/kepribadian dan sikap kerja. Organ (1988)

mengemukakan lima dimensi primer OCB, yaitu :

a. Altruism

Perilaku karyawan dalam  menolong rekan kerjannya yang mengalami

kesulitan dalam situasi yang sedang dihadapi baik menegani tugas dalam

organisasi maupun masalah pribadi orang lain. Dimensi ini mengarah pada

memberi pertolongan yang merupakan bukan kewajiban yang

ditanggungnya.

b. Civic Virtue

Perilaku yang mengindikasikan tanggung jawab, peduli dan aktif terlibat

dalam kehidupan organisasi. Secara sukarela berpartisipasi dan memberi

dukungan dalam mempertahankan organisasi untuk selalu berada dalam

keadaan baik.

c. Conscinetiousness

Perilaku yang dilakukan secara langsung untuk mematuhi peraturan yang

berlaku dalam organisasi. Menunjukkan upaya sukarela untuk

meningkatkan cara dalam menjalankan pekerjaannya secara kreatif agar

kinerja organisasi meningkat. Dengan melakukan tindakan-tindakan yang

menguntungkan organisasi melebihi dari yang disyaratkan .
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d. Courtesy

Perilaku yang menunjukan sosialisai dengan cara berdiskusi sebelum

memutuskan sesuatu. Menjaga hubungan baik dengan rekan kerja agar

terhindar dari masalah-masalah interpersonal. Dimensi ini menghargai dan

memperhatikan orang lain.

e. Sportmanship

Perilaku yang mengindikasikan adanya keinginan untuk mentolerir

keadaan yang kurang ideal dengan tidak membuat isu-isu yang merusak

dan tanpa mengeluh.

Williams & Anderson (1991) membagi OCB menjadi dua kategori,

yaitu OCB-O dan OCB-I. OCB-O adalah perilaku –perilaku yang memberikan

manfaat bagi organisasi pada umumnya. Misalnya kehadiran tepat waktu,

mentaati peraturan. OCB-I merupakan perilaku-perilaku secara langsung

memberikan manfaat bagi individu lain dan secara tidak langsung memberikan

kontribusi pada organisasi, misalnya membantu rekan kerja yang mengalami

kesulitan dan mempunyai perhatian personal pada karyawan lain. Kedua

bentuk perilaku tersebut akan meningkatkan fungsi keorganisasian dan

berjalan melebihi jangkauan dari deskripsi pekerjaan yang resmi.

Organ (1997) menyatakan bahwa aspek-aspek OCB seperti altruism

dan courtesy termasuk dalam kategori OCB-I, sementara conscientiousness,

civic virtue dan sportmanship dikategorikan sebagai OCB-O.
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi OCB

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya OCB cukup kompleks dan

saling terkait satu sama lain. Smither (1998) menyatakan ada empat faktor

penyebab OCB yaitu karyawan merasa puas dengan pekerjaannya, menerima

perilaku yang adil dari perusahan atau organisasi, memilki komitment efektif

yang tinggi dan memiliki hubungan yang baik dengan atasan atau

supervisornya.

Podsakoff et al (1996) menyebutkan ada empat faktor yang mendorong

munculnya OCB dalam diri karyawan. Keempat faktor tersebut adalah

karakteristik individual, karakteristik tugas, karakteristik organisasional dan

perilaku pemimpin. Dalam studi yang mengintegrasikan tiga teori yang

mempengaruhi OCB karyawan, yaitu teori atribusi, pertukaran sosial, dan

kepribadian evalusi diri, Ariani (2008) mengemukakan bahwa motif organisasi

dan kepribadian evaluasi diri merupakan faktor inti yang dapat mendorong

OCB anggota organisasi secara individul.

Spector (dalam Robbins & Judge, 2008) mengemukakan kepuasan

terhadap kualitas kehidupan kerja adalah penentu utama OCB dari seorang

karyawan. Organ (1995) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi

OCB sebagai berikut :

1. Budaya dan iklim organisasi

2. Kepribadian dan suasana hati (mood)

3. Persepsi terhadap dukungan organisasional

4. Persepsi terhadap kualitas interaksi atasan-bawahan
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5. Masa kerja, dan

6. Jenis kelamin

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa OCB

bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga faktor ekternal seperti

karekteristik tugas, kareteristik organisasi dan kareteristik pemimpin.

4. Implikasi Organizational Citizenship Behavioral (OCB)

Menurut Podsakoff (1997) OCB dapat mempengaruhi kinerja dalam

organisasi diantaranya :

1. Mendorong peningkatan produktivitas bawahan dan atasan

2. Mendorong penggunaan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk

tujuan yang lebih spesifik

3. Mengurangi kebutuhan untuk menggunakan sumber daya organisasi

yang langkah pada fungsi pemeliharaan

4. Memfasilitasi aktivitas organisasi diantara anggota tim dan kelompok

kerja

5. Lebih meningkatkan kemampuan organisasi untuk memlihara dan

mempertahankan karyawan yang berkualitas dengan membuat

lingkungan kerja sebagai tempat yang lebih menyenangkan untuk

bekerja

6. Meningkatkan stabilitas organisasi dengan mengurangi keragaman

variasi kinerja dari masing-masing unit organisasi

7. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk melakukan adaptasi

terhadap perubahan lingkungan
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Selain itu, Chen, et al (1998) menemukan adanya hubungan terbalik

antara OCB dengan trunover. Dimana karyawan yang memiliki OCB rendah

memiliki kecendrungan untuk meninggalkan organisasi (keluar) dibandingkan

dengan karyawan yang memiliki tingkat OCB yang tinggi.

B. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Thoha (2008) persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang

dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang

lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan dan

penciuman. Kunci utama untuk memahami persepsi adalah terletak pada

pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik

terhadap sesuatu, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.

Robbins (2006) persepsi merupakan proses yang digunakan individu

untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indrawi mereka untuk

memberi makna kepada lingkungan mereka. Walgito (2003) mendefenisikan

persepsi sebagai suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu

merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui

resptornya. Proses tersebut tidak berhenti disitu saja, melainkan stimulus itu

diteruskan kepusat susunan syaraf yaitu otak, dan terjadilah proses psikologi

sehingga individu menyadari apa yang dilihat, didengar dan sebagainya.
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2. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Walgito (2002) menyebutkan persepsi pada diri individu tidak muncul

begitu saja, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor itulah

yang menyebutkan mengapa dua orang yang melihat seusuatu, mungkin

memberi interprestasi yang berbeda tentang apa yang dilihatnya. Faktor

tersebut yaitu :

1. Faktor internal, yaitu apa yang ada dalam diri individu yakni pengetahuan,

pengalaman, keyakinan, cakrawala dan proses belajar (self perception),

datang dari 2 (dua) sumber yaitu :

a. Yang berhubungan dengan sistem fisiologi. Bila jasmani

terganggu, maka akan berpengaruh pada persepsi seseorang.

b. Yang berhubungan dengan segi psikologis, yaitu pengalaman,

perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan, motivasi akan

mempengaruhi persepsi seseorang.

2. Faktor eksternal, yaitu faktor stimulus dan faktor lingkungan dimana

persepsi berlangsung. Agar stimulus dapat dipersepsi, maka :

a. Stimulus harus melampaui amabang stimulus, yaitu kekuatan

stimulus yang minimal tetapi sudah dapat menimbulkan kesadaran,

sudah dapat dipersepsikan oleh individu.

b. Stimulus harus jelas. Stimulus yang kurang jelas akan berpengaruh

pada ketepatan persepsi. Bila stimulus berwujud benda maka

ketepatan persepsi terletak pada individu yang melakukan persepsi
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karena benda-benda yang dipersepsikan tidak ada usaha untuk

mempengaruhi yang mempersepsi.

Menurut Robbins (2006) ketika individu memandang ke obyek tertentu

dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat

dipengaruhi oleh karakteristik pribadi individu pelaku persepsi. Di antara

karateristik pribadi yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, kepribadian,

motif, kapentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan harapan. Konteks

di mana kita melihat obyek atau peristiwa tertentu juga penting. Waktu ketika

obyek atau peristiwa tertentu terlihat dapat mempengaruhi perhatian. Seperti

dinayatakan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Sumber : Robbins (2006)

Faktor dalam situasi

1. Waktu
2. Keadaan/Tempat Kerja
3. Keadaan Sosial

Faktor pada
pemersepsi

1. Sikap
2. Motif
3. Kepentingan
4. Pengalaman
5. Harapan

Faktor pada target

1. Hal baru
2. Gerakan
3. Bunyi
4. Ukuran
5. Latar belakang
6. kedekatan

Persepsi
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C. Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan bagian dari moralitas dan aturan-aturan yang

baku dalam organisasi yang dilaksanakan secara ketat. Bila dalam suatu

organisasi, keadilan mampu diciptakan dan dilaksanakan sesuai dengan situasi

sosial, norma, hak dan kelayakan maka tujuan-tujuan organisasi akan tercapai

seperti komitmen organisasi, perilaku keanggotaan, dan efektifitas kerja

(Faturochman, 2012). Menurut Smith (dalam Robbins, 2002) keadilan

sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang

menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu

orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain.

Robbins (2006) keadilan terjadi ketika individu membandingkan

masukan dan keluaran pekerjaan mereka dengan masukan atau keluaran orang

lain dan kemudian berespon untuk menghapuskan setiap ketidaksetaraan.

Secara umum keadilan digambarkan sebagai situasi sosial ketika norma-norma

tentang hak dan kelayakan dipenuhi (Lind & Tyler, dalam Faturochman

2012). Nilai dasar keadilan adalah martabat manusia sehingga prinsip dasar

keadilan adalah penghargaan atas martabat dan hak-hak yang melekat padanya

(Kreaf, dalam Faturochman 2012).

Persepsi keadilan akan menjelaskan berbagai sikap dan perilaku kerja.

Dimana setiap individu mengharapakan bahwa mereka akan mendapatkan

pertukaran usaha dan imbalan secara adil dari organisasi. Terdapat empat
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perbandingan acuan yang dapat digunakan karyawan dalam keadilan (Gibson

et al., 1985):

1. Orang : Individu yang merasakan bahwa dirinya diperlakukan adil atau

tidak adil.

2. Perbandingan dengan orang lain : Setiap kelompok atau orang yang serupa

dibandingkan oleh seseorang sebagai pembanding rasio usaha dan

imbalan.

3. Masukan (input) : Karekteristik individual yang dibawa ke dalam

pekerjaan, seperti keberhasilan usaha dan karekteristik bawaan.

4. Perolehan (outcome) : Apa yang diterima individu dari pekerjaannya

(penghargaan, upah dan tunjangan).

Berdasarkan pada rasio tersebut, ketidakadilan akan muncul ketika

individu mempersepsikan bahwa rasio antara masukan dan perolehan yang

diperolehnya lebih besar atau kurang dibandingkan pihak lain yang dijadikan

referensi oleh individu tersebut (Adams, 1963 dalam Gibson et al., 1985).

O/IA < O/IB Ketidaksetaraan, karena kurang diganjar (marah)

O/IA = O/IB Kesetaraan (adil)

O/IA > O/IB Ketidaksetaraan, karana kelewat diganjar (merasa
bersalah)

Ket : O/IA menyatakan karyawan; dan O/IB menyatakan orang lain yang
relevan

Gambar 2.2 : Rasio equity
Sumber : Robbins (2006)

Para peneliti keadilan telah secara konsisten mengidentifikasi tiga tipe

persepsi keadilan, yaitu : distributif, prosedural dan interaksional (Colquitt,
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dalam Byrne et al, 2003). Keadilan organisasi digunakan untuk

mengkategorikan dan menjelaskan pandangan serta perasaan pekerja tentang

sikap mereka sendiri dan orang lain dalam organisasi, dan hal itu dihubungkan

dengan pemahaman mereka dalam menyatukan persepsi secara subjcetif yang

dihasilkan dari hasil keputusan yang diambil organisasi, prosedur dan proses

yang digunakan untuk menuju keputusan-keputusan ini serta

implementasinya.

Ketika orang mengevaluasi keadilan, mereka akan menjadi sensitif

terhadap dua determinan utama dari keadilan, yaitu : structural determinant

dan social determinant. Perbedaan antara structural determinant dan social

determinant didasarkan pada fokus tindakan keadilan. Dalam structural

determinant, keadilan dicari dengan memfokuskan pada pola alokasi sumber

dan prosedur yang diterima sebagai keadilan berdasarkan persoalan organisasi

seperti performance apersial, kompensasi karyawan, dan pemecahan masalah

manjerial (Greenberg, 1986). Sebaliknya social determinant memfokuskan

pada perlakuan individu.

2. Keadilan Prosedural

Teori tentang keadilan prosedural yang berkaitan dengan prosedur-

prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk mendistribusikan hasil-hasil

dari sumber daya organisasi kepada para anggotanya. Tyler dalam

Faturochman (2012) telah mengkonsepsikan keadilan prosedural adalah

hubungan antara pembuat keputusan dan individu yang terlibat di dalam

proses pengambilan keputusan. Orang-orang akan menilai keadilan prosedural
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atas interaksinya dengan orang lain dalam dimensi hubungan seperti netralitas,

kepercayaan, dan penghargaan.

Suatu prosedur yang digunakan dalam pengambilan keputusan

dikatakan lebih adil apabila memberikan kesempatan untuk mengungkapkan

pendapat mereka dibandingkan yang tidak diberikan kesempatan. Jadi dapat

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan prosedural adalah

keadilan pada proses pembuatan dan implementasi dari suatu kebijakan yang

bertujuan untuk menentukan suatu sistem distribusi tertentu.

Para peneliti pada umumnya mengajukan dua penjelasan teoritis

mengenai proses psikologis yang mendasari pengaruh keadilan prosedural,

yaitu kontrol proses atau instrumental dan perhatian-perhatian relasional atau

komponen struktural. Prespektif kontrol instrumental berpendapat bahwa

prosedur-prosedur yang digunakan oleh organisasi akan dipersepsikan lebih

adil manakala individu yang terpengaruh oleh suatu keputusan memiliki

kesempatan-kesempatan untuk mempengaruhi proses-proses penetapan

keputusan atau menawarkan masukkan ( Taylor dalam Pareke, 2003).

Gilliand dalam Pareke (2003) menyatakan bahwa perspektif komponen

struktural mengatakan bahwa keadilan prosedural merupakan suatu fungsi dari

sejauh mana sejumlah  aturan-aturan prosedural dipatuhi atau dilanggar.

Aturan-aturan tersebut memiliki implikasi yang sangat penting karena

dipandang sebagai manifestasi nilai-nilai proses dasar organisasi. Jadi individu

dalam organisasi akan mempesepsikan akan adanya keadilan prosedural

manakala prosedural didalam organisasi dipenuhi oleh para pengambil
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kebijakan. Sebaliknya apabila prosedur didalam organisasi itu dilanggar maka

individu akan mempersepsikan adanya ketidakadilan.

Leventhal (dalam Fatruchman, 2012) ada enam aturan prosedural yang

mempengaruhi penilaian keadilan oleh individu. Keenam aturan tersebut

berlaku pada dua proses penilaian keadilan, yaitu proses instrumental dan

proses relasional. Adapun keenam aturan tersebut adalah :

1. Konsistensi

Prosedur  yang  adil  harus  konsisten  baik  dari  orang  satu  kepada

orang  yang  lain  maupun dari  waktu  ke  waktu.  Setiap  orang  memiliki

hak  dan  diperlakukan  sama  dalam  satu prosedur yang sama.

2. Minimalisasi Bias

Ada dua sumber bias yang sering muncul,  yaitu kepentingan individu dan

doktrin yang memihak. Oleh karenanya, dalam upaya minimalisasi bias

ini, baik kepentingan individu maupun pemihakan harus dihindarkan.

3. Informasi yang akurat

Informasi  yang  dibutuhkan  untuk  menentukan  agar  penilaian  keadilan

harus  akurat adalah  harus  mendasarkan  pada  fakta.  Kalau  opini

sebagai  dasar,  hal  itu  harus disampaikan oleh orang yang benar-benar

mengetahui permasalahan, dan informasi yang disampaikan harus lengkap.

4. Dapat diperbaiki

Upaya  untuk  memperbaiki  kesalahan  merupakan  salah  satu  tujuan

penting  perlu ditegakkan  keadilan.  Oleh  karena  itu,  prosedur  yang
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adil  juga  mengandung  aturan  yang bertujuan untuk memperbaiki

kesalahan yang ada ataupun kesalahan yang mungkin akan muncul.

5. Representatif

Prosedur  dikatakan  adil  jika  sejak  awal  ada  upaya  untuk  melibatkan

semua  pihak  yang bersangkutan.  Meskipun  keterlibatan  yang

dimaksudkan  dapat  disesuaikan  dengan  sub-sub kelompok yang ada,

secara prinsip harus ada penyertaan dari berbagai pihak sehingga akses

untuk  melakukan  kontrol  juga  terbuka.

6. Etis

Prosedur  yang  adil  harus  berdasarkan  pada  standar  etika  dan  moral.

Dengan  demikian, meskipun berbagai hal tersebut dipenuhi, bila

substansinya tidak memenuhi standar etika dan moral, tidak bisa dikatakan

adil.

3. Keadilan Distributif

Keadilan distributif didefenisikan sebagai persepsi karyawan sebagai

keadilan pendistribusian sumber daya organisasi yang mengevaluasi distribusi

hasil-hasil organisasi, dengan memperhatikan beberapa aturan distributif, yang

paling sering digunakan adalah hak menurut keadilan dan kewajaran. Teori

kewajaran mengatakan bahwa manusia dalam hubungan sosial mereka,

berkeyakinan bahwa imbalan organisasional harus didistribusikan sesuai

tingkat kontribusi individual.

Ketika individu merasa bahwa rekan kerjanya mendapat imbalan yang

lebih besar dari dirinya, sementara kontribusi yang diberikan oleh mereka
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sama, persepsi tentang ketidakadilan muncul. Saat ketidakadilan muncul

individu menyesuaikan dirinya sehingga terciptanya suatu keadilan.

Minsalnya : dengan menguranggi produktivitas kerja. Menurut Reis dalam

Faturochman (2012) ada tiga prinsip yang paling sering ditetapkan dalam

keadilan distributif, yaitu :

1. Equity, hasil yang didapat individu harus sesuai dengan kontribusi yang

diberikannya. Minsalnya : bonus yang diberikan sesuai dengan kontribusi

yang diberikan individu. Semakin tinggi produktivitas kerja, semakin

tinggi bonus yang didapat.

2. Equality, semua orang mempunyai kesempatan yang sama dalam

mendapatkan hasil/keputusan. Apapun keahlian, lama kerja, jabatan

prestasi kerja, hasil yang didapat tetap sama. Minsalnya : semua pegawai

mendapatkan jumlah bonus yang sama pada akhir tahun.

3. Need, pengalokasian hasil yang ideal sesuai dengan kebutuhan individu.

Misalnya : dalam pembagian bonus, individu yang sedang membutuhkan

bantuan finansial mendapat bonus yang lebih besar.

Inti dari keadilan distributif adalah pengalokasian hasil. Dari berbagai

literatur dapat disimpulkan bahwa isu utama dalam keadilan distributif

berkaitan dengan imbalan/gaji yang didapatkan pegawai dan keadilan

distributif mempunyai pengaruh yang kuat terhadap hasil akhir penanganan

keluhan pelanggan oleh suatu perusahaan.
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4. Keadilan Interaksional

Keadilan interaksional adalah perlakuan interpersonal yang diterima

oleh individu. Keadilan interaksional ini menggambarkan aspek kesopanan,

kepedulian dan kejujuran. Keadilan interaksional terdiri dari dua tipe

perlakuan interpersonal. Tipe pertama adalah keadilan interpersonal

(interpersonal justice) yang merefleksikan drajat dimana individu

diperlakukan secara sopan, bermartabat dan penuh penghargaan oleh otoritas

di dalam pelaksanaan suatu prosedur. Tipe kedua adalah keadilan

informasional (informational justice), difokuskan atas pemberian informasi

kepada orang-orang mengapa suatu prosedur digunakan dengan cara yang

jelas atau mengapa outcome didistribusikan dengan suatu cara tertentu.

Menurut Tyler dalam Faturochman (2012) menyebutkan ada tiga hal

penting yang patut diperhatikan dalam membahas keadilan interaksional,

ketiga aspek tersebut ialah :

1. Penghargaan, khususnya penghargaan kepada status seseorang, tercemin

dalam perlakuan, khususnya dari orang yang berkuasa terhadap anggota

kelompoknya. Makin baik kualitas perlakuan penguasa terhadap

anggotanya maka interaksinya dinilai makin adil (Donovan et al,  1989).

2. Netralitas, Konsep tentang netralitas berkembang dari keterlibatan pihak

ketiga ketika ada masalah hubungan sosial antara satu pihak dengan pihak

yang lain. Netralitas dapat tercapai bila dasar-dasar  dalam  pengambilan

keputusan,  misalnya,  menggunakan  fakta  dan  bukan opini, yang

objektif dan validitasnya tinggi
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3. Kepercayaan, Aspek keadilan interaksional yang banyak dikaji adalah

kepercayaan. Kepercayaan sering didefinisikan  sebagai  harapan  pihak

lain  dalam  melakukan  hubungan  sosial,  yang didalamnya mencakup

resiko yang berkaitan dengan harapan tersebut.

D. Hubungan Persepsi Keadilan dengan Organization Citizenship

Behavioral (OCB)

Salah satu variabel yang mempengaruhi Organizational Citizenship

Behavioral (OCB) adalah persepsi karyawan tentang keadilan dalam

organisasi, yaitu persepsi mereka tentang keadilan organisasi. Jika individu

mempersepsikan ketidakadilan maka individu tersebut akan merubah upaya

kerja untuk mencapai keadilan (changing effort to restore equity) atau

merubah cara pandang/ kognisi untuk mencapai keadilan (changing cognitions

to restore equity) (Luthans, 2006). Cropanzano & Greenberg (1997)

menemukan bahwa orang cenderung kurang puas dengan hasil yang dirasakan

tidak adil dibandingkan dengan yang merasa adil. Schminke et al dalam Nuqul

(2009)  menyimpulkan bahwa ketika individu diperlakukan secara tidak adil,

mereka akan menunjukkan penurunan kepuasan kerja, penurunan komitment

organisasi, penurunan Organizational Citizenship Behavioral dan performance

kerja (Gilliand dalam Nuqul, 2009).

Penelitian yang dilakukan Moorman dalam Tjahjono (2006) di kota

Virginia terhadap dua buah perusahaan menunjukkan bahwa ada pengaruh

persepsi keadilan organisasional pada Organizational Citizenship Behavioral.

Hal tersebut menjelaskan bahwa Organizational Citizenship Behavioral pada
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Persepsi Keadilan

1. Persepsi Keadilan
Prosedural

2. Persepsi Keadilan
Distribusi

3. Persepsi Keadilan
Interaksional

karyawan muncul karena mereka mengharapkan memperoleh perlakuan yang

adil (Organ, 1977; Bateman & Organ, 1983 dalam Tjahjono, 2006). Secara

teoritis, Organizational Citizenship Behavioral dapat tumbuh apabila

karyawan merasa organisasi merupakan arena untuk membina hubungan

jangka panjang sehingga mereka merasa memiliki kepedulian yang tinggi pada

organisasi.

E. Kerangka Berpikir

Beberapa penelitian telah menekankan bahwa konsep keadilan sangat

penting dalam menjelaskan reaksi seseorang dalam menangani situasi konflik

dan menciptakan rasa aman di tempat kerja. Berdasarkan kerangka pemikirian

teoritis yang menunjukkan hubungan antara variabel yang dijelaskan dalam

tinjaun pustaka, maka kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini dapat

diilustrasikan sebagai berikut :

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Teoritis

Organizational
Citizenship
Behavioral
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F. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori di atas, maka beberapa hipotesis dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis Mayor :

H1 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi

keadilan yang dilakukan oleh perusahaan dengan OCB

2. Hipotesis Minor

H2 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi

keadilan prosedural dengan OCB

H3 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi

keadilan distributif dengan OCB

H4 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi

keadilan interaksional dengan OCB


