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1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Sumber daya manusia di era globalisasi sangat penting dalam 

pembangunan bangsa karena sumber daya manusia merupakan aspek 

utama dalam segala hal. Hal tersebut juga sangat diharapkan terutama oleh 

banyak organisasi pemerintahan. Karena sekarang ini, rendahnya kualitas 

sumber daya merupakan salah satu masalah nasional yang dihadapi oleh 

bangsa Indonesia. 

Menghadapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia harus bisa fokus 

dan peduli pada masalah tenaga kerja dan diharapkan segera berbenah 

untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk mempercepat gerakan 

pertumbuhan ekonomi melalui sumber daya manusia. Pembenahan 

tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan pendidikan, pemerataan 

pendidikan, peningkatan kesehatan, melakukan pelatihan kepada tenaga 

kerja, menyediakan fasilitas yang memadai, pembenahan struktur 

ketenagakerjaan di Indonesia, dan lain – lain.  

Hal yang sama dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga DIY sebagai suatu instansi di bidang pendidikan. Berpedoman 

pada rencana pembangunan jangka menengah daerah DIY untuk 



perkembangan pendidikan dan lingkungan strategis, selanjutnya cita-cita 

tersebut ini dituangkan ke dalam Visi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan 

Olahraga DIY Tahun 2012-2017, yaitu mewujudkan kualitas pendidikan, 

pemuda dan olahraga yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya. 

Nilai-nilai luhur budaya yang dimaksud adalah nilai-nilai luhur budaya 

DIY yang diperkaya dengan nilai-nilai luhur budaya nasional dalam 

konteks perkembangan budaya global. Penempatan nilai luhur budaya 

dalam pendidikan diletakkan pada tiga hal yaitu, pertama: nilai luhur 

budaya sebagai aspek penguat tujuan pendidikan, kedua: nilai luhur 

budaya sebagai pendekatan baik dalam pembelajaran maupun pengelolaan 

pendidikan, ketiga: nilai luhur budaya sebagai isi atau muatan pendidikan. 

Selaras dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa sumber daya 

manusia selain merupakan aset paling dominan, juga sebagai pemasok 

internal yang sangat berperan dalam menghasilkan suatu barang dan jasa 

yang berkualitas. Dalam instansi pemerintah, sumber daya manusia 

tersebut dinamakan pegawai. 

Seorang pegawai dalam dunia kerja, sangat mengharapkan 

memiliki produktivitas yang tinggi dan juga mengalami kepuasan kerja di 

mana tempat ia bekerja. Kepuasan kerja dapat dirasakan oleh sebagian 

pegawai, tetapi ada juga pegawai yang sama sekali tidak merasakan 

kepuasan kerja (I Wayan Wira dan Agus Ganesha, 2014). Untuk itu 



diperlukan lingkungan kerja yang memiliki etika kerja. Yang dimaksud 

dengan etika kerja adalah norma-norma yang melandasi tata krama 

hubungan antara seorang karyawan dengan pihak lainnya. Pihak-pihak 

yang berhubungan antara lain: (1) antara karyawan dengan perusahaan; (2) 

antara tugas, wewenang, dan jabatan; (3) antara atasan dan bawahan; (4) 

antar karyawan. 

Adanya etika kerja yang tinggi, tentunya rutinitas tidak akan 

membuat bosan, bahkan etika kerja tersebut mampu meningkatkan 

prestasi kerja pegawainya. Hal yang mendasari etika kerja tinggi 

diantaranya menjunjung tinggi mutu pekerjaan, maka individu yang 

mempunyai etika kerja tinggi akan turut serta memberikan masukan-

masukan ide di tempat ia bekerja (Fauzi, 2011). Oleh sebab itu dengan 

adanya etika kerja yang tinggi maka akan mampu mendorong terjadinya 

kepuasan kerja pegawai  (Koh dan Boo, 2001 dalam Syamsul Hidayat, 

2015). 

Kepuasan kerja pegawai dapat tumbuh berawal dari keadilan 

dalam sebuah organisasi. Keadilan organisasi yang dimaksud disini 

mencakup tiga bentuk keadilan, yaitu keadilan distributif, keadilan 

prosedural, dan keadilan interaksional (Koopman, 2003).  Penilaian 

keadilan dalam organisasi mempunyai dampak pada sikap dan reaksi para 

karyawan. Para karyawan menghendaki perlakuan adil baik dari sisi 



distribusi dan prosedur atau disebut sebagai keadilan distributif dan 

keadilan prosedural (Tjahjono, 2008). 

Keadilan distributif merupakan salah satu dimensi dari keadilan 

organisasi yang dianggap sangat penting karena dimensi ini berkaitan 

langsung dengan kontribusi atau partisipasi para karyawan secara 

langsung untuk perusahaan. Keadilan distributif berkaitan dengan adanya 

hubungan dengan kepuasan para karyawan dengan gaji, promosi, penilaian 

kinerja, dan komitmen organisasi.  (Krisnayanti, Gusti Ayu & Riana, I 

Gede, 2015). 

Sedangkan keadilan prosedural adalah keadilan organisasi yang 

berhubungan dengan prosedur pengambilan keputusan oleh organisasi 

yang ditujukan kepada anggotanya (Alotaibi, 2001). Keadilan prosedural 

adalah keadilan yang dirasakan dari proses dan prosedur yang digunakan 

untuk mengalokasikan keputusan (Kreitner dan Kinicki, 2001).  

Keadilan distributif dan keadilan prosedural dapat dikatakan 

sebagai faktor yang mempengaruhi kepuasan pegawai. Pegawai yang puas 

memperlihatkan tingkat kehadiran yang tinggi, kerja sama yang erat, 

kualitas pelayanan yang baik, kreativitas dalam mencari metode baru dan 

lebih produktif bila dibandingkan dengan pegawai yang tidak puas dengan 

situasi kerja mereka. Penelitian Tjahjono (2008) menyatakan bahwa 

apabila dalam suatu organisasi terjadi adanya persepsi ketidakadilan atau 



ketidakwajaran yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan keadilan 

distributif dan keadilan prosedural akan mempengaruhi emosi karyawan. 

Salah satu bentuk perlawanan karyawan atas ketidakadilan manajerial 

adalah pencurian, penundaan pekerjaan, menyebabkan rekan kerja juga 

menunda pekerjaan, terlambat datang rapat dan berkerja tidak seharusnya. 

Menurut Skarlicky & Folger 1997 dalam Annisa Dian (2016) Apabila 

rasio outcome input dipersepsikan tidak adil maka seseorang akan 

berusaha mengembalikan keadilan dengan cara yang tidak produktif, 

yaitu: 

1. Mengurangi input (tidak bekerja keras) 

2. Meningkatkan outcome dengan mencuri 

3. Meningggalkan sesuatu yang tidak adil (keluar dari perusahaan atau 

menolak bekerjasama dengan orang yang dipersepsikan overreward) 

Kepuasan kerja tidak hanya merupakan hasil dari suatu pekerjaan 

saja tetapi kombinasi antara pekerjaan, individu dan lingkungan. Oleh 

sebab itu manajemen perlu memiliki pengetahuan tentang kepuasan kerja 

agar lebih efektif dan menghindari pegawai mencari bentuk lain yang 

semata-mata berorientasi kepada pemuasan dan kepentingan pribadi 

dengan mengorbankan kepentingan organisasi secara keseluruhan. 

Kepuasan pegawai menurut Tjahjono (2010) menyatakan bahwa kepuasan 

adalah bentuk emosional positif yang mencerminkan sejauhmana 



karyawan merasa puas. Kepuasan menjadi variabel yang penting karena 

menggambarkan keberhasilan kebijakan dan perlakuan yang dijalankan 

organisasi sehingga memunculkan emosi positif yang berperan produktif. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah keadilan distributif berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY? 

2. Apakah keadilan prosedural berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY? 

3. Apakah etika kerja berpengaruh terhadap hubungan keadilan 

distributif dengan kepuasan kerja pegawai Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga DIY? 

4. Apakah etika kerja berpengaruh terhadap hubungan keadilan 

prosedural dengan kepuasan kerja pegawai Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga DIY? 

5. Apakah etika kerja rendah atau etika kerja tinggi yang lebih besar 

dalam mempengaruhi keadilan distributif dan keadilan prosedural 

terhadap kepuasan kerja ? 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 



1. Untuk menganalisis pengaruh antara keadilan distributif terhadap 

kepuasan kerja pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 

DIY 

2. Untuk menganalisis pengaruh antara keadilan prosedural terhadap 

kepuasan kerja pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 

DIY 

3. Untuk menganalisis etika kerja terhadap keadilan distributif 

dengan kepuasan kerja pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda, dan 

Olahraga DIY 

4. Untuk menganalisis etika kerja terhadap keadilan prosedural 

dengan kepuasan kerja pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda, dan 

Olahraga DIY 

5. Untuk menganalisis etika kerja rendah atau etika kerja tinggi yang 

lebih besar pengaruhnya dalam memoderasi keadilan distributif 

dan keadilan prosedural terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas 

Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Instansi 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu instansi Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dalam mencari masukan 



yang berguna untuk meningkatkan kepuasan kerja melalui 

kedilan distributif dan keadilan prosedural. 

2. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis terhadap 

perkembangan ilmu sumber daya manusia dan dibatasi materi 

tentang keadilan distributif, keadilan prosedural dan etika kerja 

3. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk berlatih dalam menerapkan teori-teori 

dengan kenyataan dibidang manajemen dan untuk menambah 

pengetahuan dan pengalaman tentang pengaruh keadilan 

distributif dan keadilan prosedural terhadap kepuasan kerja 

dengan etika kerja sebagai variabel moderating. 

 


