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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kepuasan Kerja 

1. Pengertian Kepuasan Kerja 

Konsep kepuasan kerja pertama kali dikemukakan oleh Brayfield, 

dkk., (dalam Panggabean, 2004, h.128) yang beranggapan bahwa 

kepuasan kerja dapat diduga dari sikap seseorang terhadap pekerjaannya. 

Anoraga (2009, h.82) mengutip berbagai pendapat tokoh dan 

menyimpulkan kepuasan kerja sebagai suatu sikap yang positif yang 

menyangkut penyesuaian diri yang sehat dari para karyawan terhadap 

kondisi dan situasi kerja, termasuk di dalamnya masalah upah, kondisi 

sosial, kondisi fisik, dan kondisi psikologis. 

Blau (dalam Panggabean, 2004, h.129) mengemukakan bahwa 

kepuasan kerja adalah kepuasan terhadap setiap perlakuan yang diterima 

di tempat kerja, termasuk kepuasan terhadap evaluasi pekerjaan, seleksi, 

pemberian fasilitas dan tunjangan, insentif, atau pemberhentian. Robins 

(2002, h.36) mengatakan bahwa kepuasan kerja mengacu kepada sikap 

individu secara umum terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat 

kepuasan kerja yang tinggi mempunyai sikap positif terhadap 

pekerjaannya, sebaliknya seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya 

mempunyai sikap negatif terhadap pekerjaan tersebut. 



12 

 

 

 

Hoppecl (dalam Anoraga, 2009, h.81) mengatakan bahwa 

kepuasan kerja merupakan penilaian dari pekerja yaitu seberapa jauh 

pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya. Howell dan 

Dipboye (dalam Munandar, 2001, h.350) memandang kepuasan kerja 

sebagai hasil keseluruhan dari derajat rasa suka atau tidak sukanya tenaga 

kerja terhadap berbagai aspek dari pekerjaannya, dengan kata lain 

kepuasan kerja mencerminkan sikap tenaga kerja terhadap pekerjaannya. 

Hasibuan (2009, h.202) mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah 

sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap 

ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisplinan, dan prestasi kerja. 

Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi 

dalam dan luar pekerjaan. Robbins dan Judge (2008, h.99) mengatakan 

bahwa istilah kepuasan kerja dapat didefinisikan sebagai suatu perasaan 

positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah 

evaluasi karakteristiknya. 

Siagian (2010, h.295) memberi definisi kepuasan kerja merupakan 

suatu cara pandang seseorang baik yang bersifat positif maupun yang 

bersifat negatif tentang pekerjaannya. Noe dkk (2011, h.20) memberi 

definisi kepuasan kerja sebagai perasaan senang akibat persepsi bahwa 

pekerjaan seseorang memenuhi atau memungkinkan terpenuhinya nilai-

nilai kerja penting bagi orang tersebut.  

Locke (dalam Luthans, 2006, h.243) memberikan definisi kepuasan 

kerja adalah keadaan emosi yang senang atau emosi positif yang berasal 
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dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Kepuasan kerja 

adalah hasil dari persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerjaannya 

memberikan hal yang dinilai penting. Secara umum dalam bidang perilaku 

organisasi, kepuasan kerja adalah sikap yang paling penting dan sering 

dipelajari. 

Kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak 

menyokong diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun 

dengan kondisi dirinya. Perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan 

melibatkan aspek-aspek seperti upah atau gaji yang diterima, kesempatan 

pengembangan karir, hubungan dengan pegawai lainnya, penempatan 

kerja, jenis pekerjaan, struktur organisasi perusahaan, dan mutu 

pengawasan (Davis dkk, dalam Mangkunegara, 2009, h.117). 

Berdasarkan uraian pendapat beberapa tokoh di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan senang 

karyawan terhadap pekerjaannya, yang berasal dari penilaiannya 

tentang pekerjaan tersebut. 

 

2. Aspek Kepuasan Kerja 

Kreitner dan Kinicki (dalam Panggabean, 2004, h.129) 

mengemukakan bahwa aspek kepuasan kerja yang relevan terdiri atas 

kepuasan kerja terhadap pekerjaan, gaji, promosi, rekan kerja, dan 

penyelia. Wexley dan Yukl (2005, h.129) mengatakan bahwa kepuasan 

kerja merupakan generalisasi sikap-sikap terhadap pekerjaannya yang 

didasarkan atas aspek-aspek pekerjaannya bermacam-macam. Aspek-
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aspek tersebut meliputi gaji atau upah, kondisi kerja, pengawasan, teman 

kerja, isi pekerjaan, jaminan kerja, serta aspek kesempatan promosi. 

Anoraga (2009, h.82) mengutip berbagai pendapat tokoh dan 

menyimpulkan bahwa aspek kepuasan kerja terdiri atas aspek sosial 

ekonomi (gaji dan jaminan sosial), dan aspek sosial psikologis 

(kesempatan untuk maju, kesempatan mendapatkan penghargaan, 

berhubungan dengan masalah pengawasan, berhubungan dengan 

pergaulan antara karyawan dengan karyawan dan antara karyawan dengan 

atasannya). Blau (dalam Panggabean, 2004, h.129) mengemukakan bahwa 

aspek-aspek yang berhubungan dengan kepuasan kerja adalah aspek 

evaluasi pekerjaan, seleksi, pemberian fasilitas dan tunjangan, insentif, 

atau pemberhentian. 

Smith, dkk., (dalam Luthans, 2006, h.243) mengemukakan lima 

aspek kepuasan kerja, di antaranya adalah: 

a. Pekerjaan itu sendiri. 

Aspek ini terkait dengan pekerjaan yang dilakukan dapat 

memberikan tugas yang menarik, kesempatan untuk belajar, dan 

kesempatan untuk menerima tanggung jawab. 

b. Gaji. 

Sejumlah upah yang diterima dan tingkat di mana hal ini bisa 

dipandang sebagai hal yang dianggap pantas dibandingkan dengan 

orang lain dalam organisasi. 

c. Kesempatan promosi. 
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Kesempatan untuk maju dalam organisasi. 

d. Pengawasan. 

Kemampuan penyelia untuk memberikan bantuan teknis dan 

dukungan perilaku. 

e. Rekan kerja. 

Tingkat di mana rekan kerja pandai secara teknis dan 

mendukung secara sosial. 

Pada literatur lainnya, Smith, dkk., (dalam Widianingtanti, 2007, 

h.39-50) mengemukakan aspek dari kepuasan kerja, yaitu sikap umum 

yang meliputi persepsi individu, reaksi emosi individu dan kecenderungan 

perilaku individu terhadap pekerjaannya, terhadap kompensasi yang 

diterima karena individu telah melakukan suatu kerja yang meliputi gaji, 

tunjangan-tunjangan, fasilitas-fasilitas, terhadap aspirasi atau kesempatan 

untuk berkembang dan maju, meliputi promosi memperoleh pendidikan, 

tanggungjawab dan kesempatan, terhadap kualitas pengawasan, dan 

terhadap rekan kerja yang dimilikinya dalam organisasi. 

Berdasarkan pendapat para tokoh di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat berbagai aspek kepuasan kerja. Pada 

penelitian ini aspek kepuasan kerja yang akan dijadikan sebagai 

dasar teori dalam membuat skala adalah aspek kepuasan kerja yang 

dikemukakan oleh Smith, dkk., (dalam Luthans, 2006, h.243), yaitu 

aspek pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan promosi, pengawasan, 

dan aspek rekan kerja. 

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepuasan Kerja 
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Terkait dengan faktor-faktor penentu kepuasan kerja, beberapa 

peneliti seperti Glison, dkk., (dalam Panggabean, 2004, h.129) 

mengemukakan bahwa variabel-variabel tersebut dapat dikelompokkan ke 

dalam tiga kelompok, di antaranya adalah: 

a. Karakteristik pekerjaan 

Karakteristik pekerjaan terdiri atas keanekaragaman 

keterampilan (skill variety), identitas tugas (task identity), keberartian 

tugas (task significance), otonomi (autonomy), dan umpan balik 

pekerjaan (feedback). 

b. Karakteristik organisasi 

Karakteristik organisasi mencakup skala usaha, kompleksitas, 

formalisasi, sentralisasi, jumlah anggota kelompok, anggaran anggota 

kelompok, lamanya beroperasi, usia kelompok kerja, dan 

kepemimpinan. 

c. Karakteristik individu 

Karakteristik individu terdiri atas jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, usia, masa kerja, status perkawinan, dan jumlah 

tanggungan 

Siagian (2010, h.295) mengatakan bahwa banyak faktor yang perlu 

mendapat perhatian dalam menganalisis kepuasan kerja seseorang. 

Misalnya, sifat pekerjaan seseorang memiliki dampak tertentu pada 

kepuasan kerjanya. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa apabila 

seseorang dalam pekerjaannya mempunyai otonomi untuk bertindak, 
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terdapat variasi, memberikan sumbangan penting dalam keberhasilan 

organisasi, dan karyawan memperoleh umpan balik tentang hasil 

pekerjaan yang dilakukannya, yang bersangkutan akan merasa puas. 

Situasi lingkunganpun turut berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja 

seseorang. 

Chiselli dan Brown (dalam Anoraga, 2009, h.83) mengemukakan 

bahwa faktor-faktor yang dapat menimbulkan kepuasan kerja antara lain 

kedudukan, pangkat jabatan, umur, jaminan finansial dan jaminan sosial, 

serta mutu pengawasan. Burt (dalam Anoraga, 2009, h.82) mengemukakan 

pendapatnya tentang faktor-faktor yang ikut menentukan kepuasan kerja 

sebagai berikut: 

a. Faktor hubungan antar karyawan, antara lain hubungan langsung 

antara manajer dengan karyawan, faktor psikis dan kondisi kerja, 

hubungan sosial di antara karyawan, sugesti dari teman sekerja, serta 

emosi dan situasi kerja 

b. Faktor-faktor individual, yaitu yang berhubungan dengan sikap, umur, 

dan jenis kelamin 

c. Faktor-faktor luar, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan keadaan 

keluarga karyawan, rekreasi, dan pendidikan. 

Mangkunegara (2009, h. 120) mengatakan bahwa ada dua faktor 

yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu: 
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a. Faktor pada diri pegawai, yaitu kecerdasan (IQ), kecakapan khusus, 

umur, jenis kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa 

kerja, kepribadian, emosi, cara berpikir, persepsi, dan sikap kerja. 

b. Faktor pekerjaan, yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat 

(golongan), kedudukan, mutu pengawasan, jaminan finansial, 

kesempatan promosi jabatan, interaksi sosial, dan hubungan kerja. 

Hasibuan (2009, h.203) mengatakan bahwa kepuasan kerja 

karyawan dipengaruhi faktor-faktor seperti balas jasa yang adil dan layak, 

penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian, berat-ringannya pekerjaan, 

suasana dan lingkungan pekerjaan, peralatan yang menunjang pelaksanaan 

pekerjaan, sikap pimpinan dalam kepemimpinannya, dan sifat pekerjaan 

monoton atau tidak. 

DeSantis dan Durst (dalam Panggabean, 2004, h.130) 

mengemukakan bahwa kepuasan kerja dapat dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu 

monetary, non monetary, karakteristik pekerjaan (job characteristics), 

karakteristik kerja (work characteristics), dan karakteristik individu. 

Fernandes dan Awamleh (dalam Al-Zu’bi, 2010, h.102-109) 

mengatakan bahwa dalam bisnis global yang sangat kompetitif harus 

berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Salah satu faktor tersebut 

adalah keadilan organisasi; yang menggambarkan persepsi individu 

atas kewajaran perlakuan yang diterima dari suatu organisasi dan 

reaksi perilaku karyawan terhadap persepsi tersebut. 
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Berdasarkan berbagai uraian tokoh di atas dapat disimpulkan 

bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja dibagi dua 

yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain sikap, 

umur, jenis kelamin, kecerdasan (IQ), kecakapan khusus, kondisi 

fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa kerja, kepribadian, emosi, 

cara berpikir, persepsi, karakteristik atau kepribadian individu, status 

perkawinan, dan jumlah tanggungan. Faktor eksternal antara lain 

struktur organisasi, pangkat (golongan), kedudukan, monetary dan 

non monetary, karakteristik organisasi, dan keadilan organisasi. 

 

4. Teori-teori Kepuasan Kerja 

Teori kepuasan kerja dikemukakan oleh berbagai tokoh dengan 

masing-masing pendapatnya. Berikut di bawah ini akan disajikan masing-

masing teori kepuasan kerja (Wexley dan Yukl, 2005, h.130-131). 

a. Teori ketidaksesuaian (Discrepancy Theory) 

Menurut Locke, kepuasan atau ketidakpuasan dengan sejumlah 

aspek pekerjaan tergantung pada selisih (discrepancy) antara apa yang 

telah dianggap telah didapatkan dengan apa yang diinginkan. Jumlah 

yang “diinginkan” dari karakteristik pekerjaan didefinisikan sebagai 

jumlah mínimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang 

ada. Seseorang akan terpuasakan jika tidak ada selisih antara kondisi-

kondisi yang diinginkan dengan kondisi-kondisi aktual. Semakin besar 

kekurangan dan semakin banyak hal-hal penting yang diinginkan, 

semakin besar ketidakpuasannya. 
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b. Teori keadilan (Equity theory) 

Teori keadilan memerinci kondisi-kondisi yang mendasari 

seorang pekerja akan menganggap fair dan masuk akal insentif dan 

keuntungan dalam pekerjaannya. Teori tersebut telah dikembangkan 

oleh Adams, dan teori ini merupakan variasi dari teori proses 

perbandingan sosial. Komponen utama dari teori ini adalah “input”, 

“hasil”, “orang bandingan”, dan “keadilan dan ketidakadilan”. Input 

adalah sesuatu yang bernilai bagi seseorang yang dianggap mendukung 

pekerjaannya, seperti pendidikan, pengalaman, kecakapan, banyaknya 

usaha yang dicurahkan, jumlah jam kerja, dan peralatan atau 

perlengkapan pribadi yang digunakan untuk pekerjaannya. Hasil 

adalah sesuatu yang dianggap bernilai oleh pekerja yang diperoleh dari 

pekerjaannya, sepertu upah atau gaji, keuntungan sampingan, simbol 

status, penghargaan, serta kesempatan untuk berhasil atau ekspresi diri. 

Orang bandingan bisa saja dari orang-orang dari dalam 

organisasi ataupun organisasi lain, dan bahkan dengan dirinya sendiri 

pada saat melakukan pekerjaan terdahulunya. Jika hasil atau input 

yang diperoleh sebanding dengan orang bandingannya, maka suatu 

keadaan adil dianggap ada oleh para pekerja. Jika para pekerja 

menganggap perbandingan tersebut tidak adil, maka keadaan 

ketidakadilan dianggap ada. Munandar, 2001 (h.360) mengatakan 

bahwa dengan menggunakan teori keadilan dari Adams, dilakukan 

berbagai penelitian dan salah satu hasilnya ialah bahwa orang yang 
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menerima gaji yang dipersepsikan sebagai terlalu kecil atau terlalu 

besar akan mengalami distress atau ketidakpuasan. Hal yang penting 

ialah sejauh mana gaji yang diterima dirasakan adil. Jika gaji 

dipersepsikan sebagai adil didasarkan tuntutan-tuntutan pekerjaan, 

tingkat keterampilan individu, dan standar gaji yang berlaku untuk 

kelompok pekerjaan tertentu, maka akan ada kepuasan kerja. 

Munandar (2001, h.354-357) mengemukakan beberapa teori 

kepuasan kerja, di antaranya: 

a. Teori Pertentangan (Discrepancy Theory) 

Teori pertentangan dari Locke menyatakan bahwa kepuasan 

atau ketidakpuasan terhadap beberapa aspek dari pekerjaan 

mencerminkan penimbangan dua nilai: 1. pertentangan yang 

dipersepsikan antara apa yang diinginkan seseorang individu dengan 

apa yang ia terima, dan 2. pentingnya apa yang diinginkan bagi 

individu. Kepuasan kerja secara keseluruhan bagi seorang individu 

adalah jumlah dari kepuasan kerja dari setiap aspek pekerjaan 

dikalikan dengan derajat pentingnya aspek pekerjaan bagi individu. 

Misalnya untuk seorang tenaga kerja, satu aspek dari pekerjaan 

(misalnya peluang untuk maju) sangat penting, lebih penting dari 

aspek-aspek pekerjaan lainnya (misalnya penghargaan), maka untuk 

tenaga kerja tersebut kemajuan harus dibobot lebih tinggi dari 

penghargaan. 
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Menurut Locke, individu akan merasa puas atau tidak puas 

merupakan sesuatu yang pribadi, tergantung bagaimana ia 

mempersepsikan adanya keseuaian atau pertentangan antara keinginan-

keinginannya dan hasil keluarannya. Tambahan waktu libur akan 

menunjang kepuasan tenaga kerja yang menikmati waktu luang setelah 

bekerja, tetapi tidak akan menunjang kepuasan kerja seorang tenaga 

kerja lain yang merasa waktu luangnya tidak dapat dinikmati. 

Contohnya, seorang yang berkepribadian tipe A atau seorang yang 

“kecanduan kerja” (workaholic) tidak akan senang jika mendapat 

waktu libur tambahan. 

b. Model dari Kepuasan Bidang atau Bagian (Facet Satisfaction) 

Model Lawler dari kepuasan bidang berkaitan erat dengan teori 

keadilan dari Adams. Menurut model Lawler orang akan puas dengan 

bidang tertentu dari pekerjaan karyawan (misalnya dengan rekan kerja, 

atasan, gaji), jika jumlah dari bidang dipersepsikan harus karyawan 

terima untuk melaksanakan kerjanya sama dengan jumlah yang 

karyawan persepsikan dari yang secara aktual diterima. 

Misalnya persepsi seorang tenaga kerja terhadap jumlah 

honorarium yang seharusnya ia terima berdasarkan unjuk kerjanya 

dengan persepsinya tentang honorarium yang secara aktual ia terima. 

Jika individu mempersepsikan jumlah yang ia terima sebagai lebih 

besar daripada yang sepatutnya ia terima, ia akan merasa salah dan 



23 

 

 

 

tidak adil. Sebaliknya, jika ia mempersepsikan bahwa yang ia terima 

kurang dari yang sepatutnya ia terima, ia akan merasa tidak puas. 

c. Teori Proses-Bertentangan (Opponent-Process Theory) 

Teori proses-bertentangan dari Landy memandang kepuasan 

kerja dari perspektif yang berbeda secara mendasar daripada 

pendekatan yang lain. Teori ini menekankan bahwa orang ingin 

mempertahankan suatu keseimbangan emosional (emotional 

equilibrium). 

Teori proses-bertentangan mengasumsikan bahwa kondisi 

emosional yang estrim tidak memberikan kemaslahatan. Kepuasan 

atau ketidakpuasan kerja (dengan emosi yang berhubungan) memacu 

mekanisme fisiologikal dalam sistem pusat saraf yang membuat aktif 

emosi yang bertentangan atau berlawanan. Dihipotesiskan bahwa 

emosi yang berlawanan, meskipun lebih lemah dari emosi yang asli, 

akan terus ada dalam jangka waktu yang lebih lama. 

Teori ini menyatakan bahwa jika orang memperoleh ganjaran 

pada pekerjaan karyawan merasa senang, sekaligus ada 

ketidaksenangan (yang lebih lemah). Setelah beberapa saat rasa senang 

menurun dan dapat menurun sedemikian rupa sehingga orang merasa 

agak sedih sebelum kembali ke normal. Ini demikian karena emosi 

tidak senang (emosi yang berlawanan) berlangsung lebih lama. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa teori-

teori kepuasan kerja terdiri dari teori ketidaksesuaian (discrepancy 
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Theory), teori keadilan (equity theory), model dari kepuasan bidang atau 

bagian (facet satisfaction), dan teori proses-bertentangan (opponent-

process theory). Pada penelitian ini mengacu pada teori keadilan (equity 

theory) karena sesuai dengan tema dari variabel bebasnya yaitu keadilan 

organisasi. Teori keadilan (equity theory) menekankan perbandingan 

antara input atau hasil dengan orang bandingan. Kondisi puas dapat 

tercapai jika hasil atau input yang diperoleh sebanding dengan orang 

bandingannya. Sebaliknya, kondisi tidak puas dapat terjadi karena para 

pekerja menganggap perbandingan tersebut tidak adil atau tidak 

sebanding. 

 

B. Keadilan Organisasi 

1. Pengertian Keadilan Organisasi 

Menurut Folger dan Greenberg (dalam Jungjera, 2010, h.1) 

pengertian keadilan organisasi lebih merujuk pada bentuk evaluasi 

individu terhadap perlakuan organisasi terhadap karyawannya dalam hal 

upaya yang fair untuk mendapatkan hasil, proses untuk memperoleh hasil 

itu juga dilakukan secara fair atau tidak, serta bentuk-bentuk perlakuan 

interpersonal terhadap masing-masing karyawannya. 

James (dalam Wiley dan Sons, 2003, h.12) mengatakan bahwa 

keadilan organisasi menggambarkan persepsi individu (atau kelompok) 

terhadap kewajaran perlakuan yang diterima dari organisasi dan reaksi 

perilaku karyawan terhadap persepsi tersebut. 
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Beugre (dalam Niazi dan Ali, 2014, h.25-31) mendefinisikan 

keadilan organisasi sebagai persepsi yang dibentuk oleh karyawan dalam 

pikirannya mengenai perlakuan yang adil. Para peneliti telah 

mengklasifikasikan keadilan menjadi tiga kelas persepsi keadilan yaitu a) 

keadilan prosedural b) keadilan distributif dan c) keadilan interaksional. 

Gagasan keadilan, telah menjadi konstruk yang semakin terlihat 

dalam ilmu sosial selama 3 dekade terakhir. Awalnya, para peneliti 

berfokus pada keadilan sebagai hasil dari keputusan, yang disebut keadilan 

distributif. Karya yang lebih baru telah difokuskan pada keadilan yang 

merupakan proses yang menyebabkan hasil keputusan, disebut keadilan 

procedural (Colquitt, 2001, h.386-400). 

Al-Zu’bi (2010, h.102-109) mengatakan bahwa keadilan organisasi 

adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peran keadilan 

karena langsung berhubungan dengan tempat kerja. Keadilan organisasi 

dapat membantu menjelaskan mengapa karyawan membalas dengan hasil 

yang adil atau proses yang tidak pantas. 

Berdasarkan uraian pendapat beberapa tokoh di atas keadilan 

organisasi dapat disimpulkan sebagai persepsi yang dibentuk oleh 

karyawan dalam pikirannya mengenai perlakuan yang adil dari 

organisasi tempat kerjanya. 
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2. Dimensi Keadilan Organisasi 

Berbagai pendapat tokoh memiliki kesepakatan mengenai dimensi 

keadilan organisasi, yaitu terdapat 3 dimensi keadilan organisasi, sebagai 

berikut: 

a. Keadilan Distributif 

Berkaitan dengan hasil pribadi yang diinginkan (gaji) 

(Sweeney dan McFarlin, dalam Colquitt, 2001, h.386-400). Gaji atau 

imbalan diberikan sesuai dengan kontribusi karyawan (Leventhal, 

dkk., dalam Colquitt, 2001, h.389-400). 

Keadilan distributif mengacu pada keadilan yang dirasakan 

atau dipersepsikan terhadap hasil yang individu terima dari organisasi. 

Hasil dapat didistribusikan atas dasar kesetaraan, kebutuhan atau 

kontribusi dan individu menentukan keadilan distribusi melalui 

perbandingan dengan orang lain (Alsalem dan Alhaiani, dalam Al-

Zu’bi, 2010, h.102-109). 

b. Keadilan Prosedural 

Leventhal, dkk., (dalam Colquitt, 2001, h.386-400) mengatakan 

bahwa keadilan prosedural berkaitan dengan: 

1) Aturan yang konsisten (aturan yang diterapkan secara konsisten 

terhadap orang dan waktu). 

2) Penekanan bias (misalnya, pengambil keputusan yang netral). 

3) Keakuratan informasi (misalnya, prosedur didasarkan pada 

informasi yang akurat). 
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4) Correctability (misalnya, ada prosedur banding untuk mengoreksi 

hasil yang buruk). 

5) Representasi (misalnya, semua sub-kelompok dalam populasi 

dipengaruhi oleh keputusan yang didengar). 

6) Ethicality (misalnya, proses menjunjung tinggi standar pribadi 

etika dan moralitas). 

c. Keadilan Interaksional 

Greenberg (dalam Colquitt, 2001, h.386-400) mengemukakan 

empat kriteria keadilan interaksional berdasarkan studi harapan untuk 

perlakuan antarpribadi selama perekrutan: 

1) Dasar kebenaran (misalnya, menjelaskan dasar keputusan). 

2) Keadaan yang sebenarnya (misalnya, seorang tokoh otoritas yang 

jujur dan tidak terlibat dalam penipuan). 

3) Menghormati (misalnya, bersikap sopan daripada kasar). 

4) Kepatutan (misalnya, menahan diri dari pernyataan yang tidak 

benar atau pernyataan merugikan). 

Hasil penelitian Al-Zu’bi (2010, h.102-109) mengenai tingkat 

keadilan organisasi yang dirasakan karyawan sebagai berikut: 

a. Keadilan Distributif, karyawan memiliki sikap yang negatif terhadap 

beban kerja dan tingkat upah, karyawan menunjukkan sikap positif 

terhadap jadwal kerja, penghargaan dan tanggung jawab pekerjaan. 

b. Keadilan Prosedural, Mayoritas responden memiliki sikap positif yang 

berkaitan dengan manajernya. Menurut karyawan tersebut, manajer 
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dipandang sebagai orang yang tidak bias dalam pengambilan 

keputusan pekerjaan karyawan; dan manajer mengumpulkan informasi 

yang akurat dan lengkap sebelum membuat keputusan. Tidak hanya 

itu, para manajer tersebut menerapkan keputusan pekerjaan secara 

konsisten kepada seluruh karyawan yang terkena dampak. Di sisi lain 

karyawan memiliki hak untuk mengajukan banding keputusan 

pekerjaan yang dibuat oleh manajernya. 

c. Keadilan Interaksional, Berdasarkan pada perlakuan karyawan, 

manajer memperlakukan karyawan dengan hormat dan bermartabat, 

dan peka terhadap kebutuhan pribadi karyawan, dan manjer berurusan 

dengan cara yang benar, dan ketika membuat keputusan tentang 

pekerjaan karyawan, manajer mendiskusikan implikasinya dengan 

karyawan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dimensi 

keadilan organisasi meliputi dimensi keadilan distributif, keadilan 

prosedural, dan dimensi keadilan interaksional. Dimensi inilah yang akan 

menjadi dasar teori dalam menyusun alat ukur atau skala. 

 

C. Hubungan antara Keadilan Organisasi dengan Kepuasan Kerja 

Pada bisnis global yang sangat kompetitif, organisasi harus berusaha 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan 

kepuasan kerja karyawan. Salah satu faktor tersebut adalah keadilan 

organisasi; yang menggambarkan persepsi individu atas kewajaran perlakuan 
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yang diterima dari suatu organisasi dan reaksi perilaku karyawan terhadap 

persepsi tersebut (Fernandes dan Awamleh, dalam Al-Zu’bi, 2010, h.102-

109). 

Hubungan antara keadilan organisasi dengan kepuasan kerja telah 

ditemukan oleh beberapa penelitian. Hasil meta-analisis menunjukkan bahwa 

persepsi karyawan mengenai keadilan distributif berhubungan dengan hasil 

yang diinginkan seperti kepuasan kerja, komitmen organisasi, perilaku 

anggota organisasi, pergantian karyawan, dan kinerja (Luthans, 2006, h.293). 

Sweeney dan McFarlin (dalam Colquitt, 2001, h.386-400) menentukan model 

persamaan struktural di mana keadilan distributif berkaitan dengan hasil 

pribadi yang diinginkan, seperti kepuasan gaji, sedangkan keadilan prosedural 

terkait dengan hasil yang direferensikan organisasi, seperti komitmen 

organisasional. 

Masterson, dkk., (dalam Niazi dan Ali, 2014, h.25-31) menyatakan 

bahwa jika karyawan merasa menerima keadilan organisasi secara adil maka 

karyawan akan lebih puas. Peneliti seperti McFarlin dan Sweeney (dalam 

Niazi dan Ali, 2014, h.25-31) membuktikan dalam penelitiannya bahwa 

dimensi keadilan organisasi tersebut berkorelasi positif dengan kepuasan akan 

bayaran atau gaji. Peneliti lain juga membuktikan bahwa dimensi keadilan 

organisasi secara positif berhubungan dengan kepuasan kerja. 

Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa jika proses dan prosedur 

organisasi yang dianggap adil, maka peserta akan lebih puas, lebih bersedia 

untuk menerima resolusi prosedur itu, dan lebih mungkin untuk membentuk 
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sikap positif tentang organisasi (Bingham, dkk., dalam Al-Zu’bi, 2010, h.102-

109). 

Thomas dan Nagalingappa (dalam Niazi dan Ali, 2014, h.25-31) 

mengatakan bahwa dalam sebuah studi berdasarkan respon dari para 

profesional yang berbeda, keadilan distributif dan keadilan interaksional 

ditemukan menjadi penentu kuat kepuasan gaji dan kerja. 

Hasil penelitian yang dilakukan Colquitt (2001, h.386-400) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara keadilan prosedural 

dengan kepuasan kerja (nilai korelasi sebesar 0,24 dengan nilai p<0,05), 

hubungan positif antara keadilan interpersonal dengan kepuasan kerja (nilai 

korelasi sebesar 0,10 dengan nilai p<0,05), hubungan positif antara keadilan 

informasional dengan kepuasan kerja (nilai korelasi sebesar 0,21 dengan nilai 

p<0,05), dan hubungan positif antara keadilan distributif dengan kepuasan 

kerja (nilai korelasi sebesar 0,69 dengan nilai p<0,05). 

Berdasarkan beberapa pendapat dan hasil penelitian yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa adanya karyawan yang merasa 

diperlakukan secara adil pada keadilan distributif, ditunjukkan dengan adanya 

gaji atau imbalan diberikan sesuai dengan kontribusi karyawan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Leventhal, dkk., (dalam Colquitt, 2001, h.386-400). Adanya 

karyawan yang merasa adil pada gaji yang diterima, maka dapat menimbulkan 

rasa puas pada karyawan, yaitu kepuasan kerja yang berkaitan dengan 

kepuasan gaji. Sebagaimana pendapat Sweeney dan McFarlin (dalam Colquitt, 
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2001, h.386-400), bahwa keadilan distributif berkaitan dengan hasil pribadi 

yang diinginkan, seperti kepuasan gaji. 

Karyawan yang merasa diperlakukan secara adil pada keadilan 

prosedural, seperti ketidakberpihakan, kesempatan untuk didengar, dan alasan 

dari sebuah keputusan (Bayles, dalam Al-Zu’bi, 2010, h.102-109), akan 

merasa puas terutama pada kepuasan kerja yang berkaitan dengan aspek 

pengawasan. Hal ini karena karyawan merasa bahwa atasan dipandang sebagai 

orang yang tidak bias dalam pengambilan keputusan pekerjaan, dan telah 

mengumpulkan informasi yang akurat dan lengkap sebagai dasar dalam 

membuat keputusan tersebut. Atasan tersebut juga menerapkan keputusan 

pekerjaan secara konsisten kepada seluruh karyawan (tidak memperlakukan 

diskriminasi pada karyawan tertentu). Selain itu, pada keadilan prosedural, 

atasan juga memberi kesempatan kepada karyawannya untuk mengemukakan 

pendapat atau keluhannya. Hal inilah yang mengakibatkan karyawan merasa 

puas terhadap atasannya karena atasan bersedia mendengarkan apa yang 

dikeluhkan bawahannya. 

Pada karyawan yang merasa mendapat keadilan interaksional, seperti 

atasan memperlakukan karyawan secara hormat dan sopan, atasan peka 

terhadap kebutuhan dan yang dirasakan karyawannya, dapat memunculkan 

kepuasan kerja pada kepuasan terhadap atasannya. Sebagaimana hasil 

penelitian Al-Zu’bi (2010, h.102-109) mengenai keadilan interaksional, 

ditemukan bahwa karyawan yang merasa diperlakukan adil secara 

interaksional, ditunjukkan dengan adanya atasan memperlakukan karyawan 
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dengan hormat dan bermartabat, peka terhadap kebutuhan pribadi karyawan, 

atasan berurusan dengan cara yang benar, dan ketika membuat keputusan 

tentang pekerjaan karyawan, atasan mendiskusikan implikasinya dengan 

karyawan. 

Berdasarkan uraian pendapat dan hasil penelitian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa karyawan yang merasa diperlakukan secara adil oleh 

organisasi (yang ditunjukkan dalam dimensi keadilan distributif, keadilan 

prosedural, dan dimensi keadilan interaksional), akan merasa puas terhadap 

pekerjaannya. Sebaliknya, karyawan yang merasa diperlakukan tidak adil 

merasa kurang puas terhadap pekerjaannya. Dengan kata lain, adanya keadilan 

organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja, sebaliknya, keadilan 

organisasi yang rendah juga akan mengakibatkan rendahnya kepuasan kerja 

karyawan. Hal ini juga dapat dijelaskan melalui teori keadilan pada kepuasan 

kerja yang dikemukakan oleh Adams (dalam Wexley dan Yukl, 2005, h.131), 

bahwa teori keadilan memerinci kondisi-kondisi yang mendasari seorang 

pekerja akan menganggap fair dan masuk akal insentif dan keuntungan dalam 

pekerjaannya. 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Ada hubungan 

positif antara keadilan organisasi dengan kepuasan kerja. Semakin tinggi 

keadilan organisasi maka semakin tinggi pula kepuasan kerja, demikian juga 

sebaliknya. 


