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ABSTRAK 
 

 

Fitriani, Silpia. 2014. Pengaruh Kepuasan Imbalan dan Kontrol Diri Terhadap 

Perilaku Etis Dalam Bekerja Pada Penegak Hukum. Skripsi. Jurusan Psikologi 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Siti 

Nuzulia, S.Psi, M.Si.  

 

Kata Kunci : kepuasan imbalan, kontrol diri, perilaku etis dalam bekerja  

 

Perilaku etis dalam bekerja penegak hukum selalu mempunyai daya tarik 

untuk dikaji, karena profesi penegak hukum merupakan pelaksana utama dari 

fungsi penegakan keadilan di Indonesia. Selama proses peradilan, hakim dan jaksa 

senantiasa dituntut untuk bekerja sesuai kode etik perilaku yang telah diatur dalam 

kode etik profesi penegak hukum. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada 

hakim dan jaksa melanggar kode etik profesi tersebut yang berdampak pada 

ketidakadilan. Sehingga menimbulkan stigma negatif dan menurunkan 

kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi perilaku etis dalam bekerja penegak hukum adalah kepuasan 

imbalan dan kontrol diri.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional. Populasi 

penelitian ini adalah hakim Pengadilan Negeri Semarang dan jaksa Kejaksaan 

Negeri Semarang yang berjumlah 57 responden. Teknik sampling yang digunakan 

adalah studi populasi atau sampling jenuh, dimana semua subyek penelitian 

diambil sebagai sampel atau responden. Alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah angket dan skala.  

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Secara 

simultan kepuasan imbalan dan kontrol diri berpengaruh signifikan terhadap 

perilaku etis dalam bekerja penegak hukum sehingga hipotesis ketiga (H3) 

diterima. Nilai koefisien korelasi (R) yaitu 0,736 dan koefisien determinasi (R 

Square) sebesar 0,542. Artinya sumbangan pengaruh kepuasan imbalan dan 

kontrol diri terhadap perilaku etis dalam bekerja sebesar 54,2%. Nilai koefisien 

persamaan garis regresi variabel kepuasan imbalan terhadap variabel perilaku etis 

dalam bekerja adalah -0,410 dan nilai T hitung < T tabel atau -0,942 < 2,051 

dengan p sebesar 0,355 atau p < 0,05. Artinya secara parsial tidak ada pengaruh 

positif dan signifikan antara kepuasan imbalan terhadap perilaku etis dalam 

bekerja penegak hukum sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak. Hal ini dapat 

dijelaskan menggunakan teori Herzberg “model 2 faktor”, responden akan merasa 

puas terhadap terhadap pekerjaan mereka yang akan berdampak pada perilaku etis 

dalam bekerja apabila faktor hygiene (dissatisfiers) diberikan dengan disertai 

faktor motivator (satisfiers). Sedangkan nilai koefisien persamaan garis regresi 

variabel kontrol diri terhadap variabel perilaku etis dalam bekerja sebesar 1,329 

dan nilai T hitung > T tabel atau 5,647 > 2,051 dengan p sebesar 0,000 atau p > 

0,05. Artinya secara parsial ada pengaruh positif signifikan antara kontrol diri 

terhadap perilaku etis dalam bekerja penegak hukum sehingga hipotesis kedua 

(H2)  diterima.   
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perilaku etis sangat penting dalam kehidupan, salah satunya dalam dunia 

kerja. Perilaku etis dalam bekerja memberi orientasi bagaimana seseorang 

melaksanakan pekerjaannya melalui tindakan sehari-hari. Menurut Widyatamma 

(2010: 32) “perilaku adalah setiap tindakan atau perbuatan manusia atau hewan 

yang dapat dilihat dan bahkan dapat dipelajari.” Menurut Keraf dan Iman (1991: 

20) menjelaskan “etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai 

dan norma yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup 

manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok.” Menurut Tasmara 

(2000: 14) “perilaku etis dalam bekerja merupakan sikap, pandangan, kebiasaan, 

ciri-ciri atau sifat mengenai cara bekerja yang dimiliki seseorang, suatu golongan 

atau suatu bangsa.” Jadi, perilaku etis dalam bekerja dapat diartikan sebagai suatu 

tindakan atau perbuatan dalam melaksanakan pekerjaan yang dipengaruhi oleh 

nilai-nilai dan keyakinan berkenaan dengan benar dan salah. 

Sedangkan menurut Ernawan (2007: 69) “etika kerja merupakan rumusan 

penerapan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungannya, dengan tujuan untuk 

mengatur tata karma aktivitas para karyawannya agar mencapai tingkat efisiensi 

dan produktivitas yang maksimal.” Studi tentang perilaku etis dalam bekerja 

berasal dari pemikiran Weber. Menurut Weber (dalam Ferrel dan Skinner, 1988: 
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104) individu dengan perilaku etis dalam bekerja yang tinggi akan mengutamakan 

kerja keras, otonomi, keadilan, pemanfaatan secara bijak dan efisien waktu, 

penundaan pemuasan, dan nilai intrinsik bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa 

perilaku etis dalam bekerja sangat mempengaruhi sikap dan tindakan secara tepat 

dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Perilaku etis dalam bekerja menjadi kunci 

dan panduan profesionalisme kerja.  

Mengenai profesionalisme kerja, masyarakat pesimis dan tidak percaya 

terhadap profesionalisme kerja lembaga penegak hukum di negara ini. Hal ini 

berdasarkan hasil laporan masyarakat terkait instansi dan lembaga yang paling 

banyak dilaporkan masyarakat ke lembaga Ombudsman Republik Indonesia 

(ORI) antara lain pemerintah daerah, kepolisian, instansi pemerintah atau 

kementerian, badan pertanahan nasional, BUMN atau BUMD, lembaga peradilan, 

dan kejaksaan. Menurut anggota ORI Budi Santoso mengatakan “jenis 

maladministrasi yang paling banyak dilaporkan masyarakat terkait instansi dan 

lembaga tersebut adalah penundaan berlarut sebesar 32,7 persen, penyalahgunaan 

wewenang 17,6 persen, penyimpangan prosedur 14,6 persen, tidak memberikan 

pelayanan secara baik 14,1 persen, dan permintaan uang, barang atau jasa 5,7 

persen” (Ainurrahman, 2013).  

Pengadilan negeri dan kejaksaan negeri merupakan bagian dari lembaga 

peradilan yang ada di Indonesia. Pengadilan negeri dan kejaksaan negeri 

merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang 

berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota. Sebagai lembaga peradilan 

pengadilan negeri dan kejaksaan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutuskan, 
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dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada 

umumnya.  

Perilaku penyelenggara pengadilan negeri dan kejaksaan negeri selalu 

mempunyai daya tarik untuk dikaji, karena merupakan lembaga yang menjadi 

tolak ukur mengenai kehidupan demokrasi, keadilan dan hukum suatu negara 

digantungkan. Apabila profesi penegak hukum dapat menjalankan tugas dan 

fungsinya dengan baik sehingga mampu melegitimasi nilai-nilai keadilan yang 

ada dalam masyarakat. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa kehidupan 

demokrasi suatu negara adalah sehat, hukumnya dapat dijadikan pedoman untuk 

menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga 

keadilan akan mudah diwujudkan. Indonesia sebagai negara yang mendasarkan 

pada hukum menempatkan pengadilan negeri dan kejaksaan negeri sebagai 

lembaga yang mempunyai wewenang untuk melegitimasi suatu perbuatan apakah 

sesuai dengan hukum atau tidak. Di tangan lembaga inilah semua yang ditetapkan 

oleh hukum dapat dikonkritkan.  

Keadilan dapat diwujudkan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, 

sangat dipengaruhi oleh peran profesi hakim dan jaksa sebagai pelaksana utama 

dari fungsi penegak hukum. Selama proses peradilan hakim dan jaksa senantiasa 

dituntut untuk bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab, integritas, kejujuran, 

tidak memihak, kompeten,  transparan, dan menjunjung tinggi keadilan.  Oleh 

sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim dan jaksa harus 

dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa 

pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal 
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sumpah seorang hakim dan jaksa, dimana setiap orang sama kedudukannya di 

depan hukum. Namun, pada kenyataannya masih ada oknum hakim dan jaksa 

berperilaku tidak etis dalam bekerja dan akhirnya menimbulkan stigma negatif 

terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia.  

Ketidakpercayaan masyarakat yang menimbulkan stigma negatif terhadap 

profesi hakim dan jaksa dibuktikan dengan hasil survei Indonesia Legal 

Roundtabel (ILR) terhadap 1.220 responden di 33 provinsi. Disimpulkan bahwa 

sebanyak 60 persen responden menyatakan hakim dinilai belum bersih dari 

praktik suap. Pihak yang mempengaruhi imparsial hakim yaitu pengusaha 32 

persen, partai politik 30 persen dan pemerintah 24 persen (Rivki, 2013). Mantan 

hakim Asep Irawan mengatakan “kekecewaan publik terhadap lembaga peradilan 

bukan hanya pada praktik suap tetapi juga berbelit-belit, tidak transparan dan 

lambat dalam menangani kasus” (Saputra, 2010). 

Selain hasil survei diatas, ada beberapa fakta kasus mengenai perilaku 

tidak etis hakim dalam melaksanakan tugasnya. Masyarakat Pemantau Peradilan 

Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI UI) dan Lembaga 

Kajian Keilmuan (LK2) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) 

melakukan pemantauan terhadap etika dan perilaku hakim saat di persidangan. 

Hasilnya hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara paling sering tidur saat 

persidangan. Menurut Kabid monitoring investigasi dan Advokasi MaPPI FHUI 

Muhammad Hendra Setiawan menyatakan bahwa total hakim yang tidur saat 

sidang ada 29 kasus, 11 kasus terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Pusat masing-masing 
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enam kasus, empat kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, satu kasus di 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Winarno, 2011). 

Pada kasus yang lain, tiga hakim Pengadilan Negeri Medan dilaporkan ke 

Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Jakarta dan Komisi 

Yudisial (KY). Agnestesia Heritna sebagai pelapor mengungkapkan bahwa diduga 

ketiga hakim tersebut yang bernama M Nur, Sutejo Bomantoro dan SB 

Hutagalung melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim, pelanggaran tindak 

pidana tersebut berupa pemalsuan keterangan saksi dalam putusan No 

717/PDT.G/2012/PN.MDN yang diketuk 17 September 2013 (Gir, 2013). 

Kasus hakim berperilaku tidak etis saat bekerja juga terjadi pada kasus 

penyuapan di Pengadilan Negeri Semarang yang melibatkan dua hakim yaitu 

Praksono dan hakim adhoc Asmadinata. Praksono merupakan hakim karier yang 

bertugas di Pengadilan Negeri Semarang. Sedangkan Asmadinata, merupakan 

hakim adhoc yang ditempatkan di Pengadilan Negeri Palu. Sebelum dipindahkan, 

Asmadinata sebelumnya diketahui bertugas di Pengadilan Negeri Semarang. 

Kasus ini merupakan pengembangan kasus hakim adhoc Kartini Juliana 

Magdalena Marpaung. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan 

adanya peran dan hakim Praksono dan Asmadinata terlibat dalam kasus hakim ad 

hoc Kartini Juliana Magdalena Marpaung (Atriana, 2013). 

Terdapat kasus lain terkait wakil ketua Pengadilan Negeri Bandung yakni 

Setyabudi Tejocahyono ditetapkan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan 

Korupsi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemulusan perkara 

bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Kota Bandung. Hasil penggeledahan di ruang 
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kerja Setyabudi menemukan sebuah buku tabungan dan sebuah kuitansi 

pembayaran senilai Rp 50 juta yang diduga uang hasil korupsi (Nn, 2013). Kasus 

serupa juga terjadi pada hakim Syarifuddin Umar yang tertangkap tangan 

menerima uang Rp 250 juta, diduga suap dari Puguh Wirawan. Sebelum terjerat 

kasus suap, Syarifuddin tercatat pernah membebaskan 39 terdakwa kasus korupsi 

(Rastika, 2012). 

Kasus lain terkait perilaku tidak etis hakim dalam menjalankan tugasnya 

juga terjadi pada hakim Pengadilan Negeri Kupang Rizet Benyamin Rafael. Hasil 

penyidikan Majelis Kehormatan Hakim (MKH), menemukan lima fakta mengenai 

pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang menyebabkan 

diberhentikan secara tidak hormat sebagai hakim yaitu tidak mengundurkan diri 

sebagai majelis hakim saat mengadili kasus KDRT yang melibatkan keluarga, 

mengunjungi rumah orang tua saksi korban, berbicara perkara di luar pengadilan, 

penetapan perkara sebelumnya tentang kasus tanah  bertentangan dengan undang-

undang, dan pernah di nonpalukan saat menjadi hakim di Pengadilan Negeri 

Jakarta Barat dengan kasus menemui pihak berperkara  di luar sidang (Saputra, 

2010). 

Sama halnya dengan kasus-kasus hakim diatas, terdapat banyak laporan 

kasus jaksa yang melanggar kode etik saat menjalankan tugas.  Kejaksaan Agung 

telah menindak 98 jaksa nakal dalam kurun waktu 2013. Sebanyak 16 jaksa di 

antaranya kategori hukuman berat. "Kami telah menjatuhkan hukuman disiplin 

terhadap 98 jaksa di tahun 2013 ini." kata Jaksa Agung Basrief Arief saat 

menyampaikan laporan akhir tahun 2013 di Kejaksaan Agung. Basrief merinci, 
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jaksa yang melanggar kode etik pada 2013 untuk jenis hukuman ringan ada 36 

orang. Sementara untuk hukuman sedang ada 46 orang dan hukuman berat ada 16 

orang (Farahdina, 2013). 

Terkait dengan kasus diatas Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan 

Effendy, mengaku heran dengan terulangnya jaksa yang ditangkap Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Jaksa Sistoyo, Kasubag Pembinaan Kejari 

Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Jaksa Sistoyo ditangkap di halaman parkir 

Kejaksaan Negeri Cibinong. Bersama dengan jaksa, dua orang dari pihak swasta 

ikut dibawa ke KPK bersama uang sekitar Rp. 99.900.000,00 yang diduga sebagai 

uang suap (Nn, 2013).  

Kasus pelanggaran kode etik juga dilakukan oleh Jaksa Pangkalan Bun. 

Menurut Kepala Kejati Kalteng, Syaifudin Kasim, penarikan dilakukan 

berdasarkan laporan masyarakat yang menyampaikan bahwa PS (35 tahun) 

melakukan pemeriksaan tanpa perintah Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun 

(Radius, 2012). 

Kasus lain terkait perilaku tidak etis jaksa dilakukan oleh dua jaksa di 

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yaitu Ester Tanak dan Dara Veranita. Kedua 

jaksa tersebut diduga menjual barang bukti ratusan butir narkoba. Jaksa Agung 

Muda Pengawasan, Hamzah Tadja, menilai Ester dan Dara telah lalai dalam 

menjalankan tugas. Kelalaian dimaksud adalah tindakan keduanya membawa 

barang bukti lalu memberikannya kepada oknum polisi. Seharusnya, usai 

persidangan, ribuan butir narkoba yang jadi barang bukti tersebut dikembalikan ke 

tempat penyimpanan barang bukti (RFQ, 2009). 
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 Perilaku tidak etis dalam bekerja juga dilakukan oleh Marcos Panjaitan 

yang merupakan jaksa di Kejaksaan Negeri Tigaraksa, Tangerang Selatan. Marcos 

mengamuk sambil menunjukkan pistolnya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar 

Umum (SPBU) Serpong. Jaksa itu mengamuk lantaran Luciana (istri) ditegur oleh 

Priyatna, petugas SPBU karena memasukan kendaraan ke area SPBU dari arah 

yang salah. Luciana masuk melalui pintu keluar dan mengganggu alur kendaraan 

lain (Joniansyah, 2013). 

Selain fakta kasus diatas, penulis melakukan wawancara sebagai data yang 

memperkuat fenomena penelitian. Peneliti melakukan wawancara terhadap enam 

masyarakat yang pernah berurusan dengan hukum pada tanggal 15, 17 dan 18 Mei 

2013. Hasil wawancara tersebut antara lain masyarakat merasa kecewa mengenai 

putusan penegak hukum di Indonesia, mereka mengaku pernah mengalami 

ketidakadilan terhadap putusan hakim di tingkat pengadilan negeri. Masyarakat 

menganggap banyak putusan hakim dan jaksa yang kontroversial serta tidak 

memberikan rasa keadilan, sehingga masyarakat pencari keadilan tidak  percaya 

lagi terhadap kinerja para penegak hukum. 

Wawancara juga dilakukan pada tanggal 15 Mei 2013 terhadap salah satu 

pengacara yang sedang menangani salah satu kasus. Pengacara tersebut mengaku 

bahwa pekerjaan sebagai hakim rawan melakukan pelanggaran, kecurangan kerap 

dilakukan oleh pihak-pihak luar yang mencoba mempengaruhi para hakim dan itu 

mayoritas dilakukan pengusaha dan partai politik. Usaha dari pihak-pihak yang 

memiliki kasus hukum, mencoba mempengaruhi hakim untuk mempermudah atau 

memperingankan kasus yang sedang menjerat mereka dengan cara memberikan 
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suap atau imbalan kepada hakim. Namun, tidak semua hakim berperilaku 

melanggar kode etik dan perilaku etis dalam bekerja, tergantung pada masing-

masing individu tersebut sebagai penegak hukum.  

Hasil wawancara terhadap pengacara tersebut dipertegas dengan sebuah 

kasus Ari Siswanto, mantan hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Sumatera 

Utara) dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ari 

dihubungi oleh seorang advokat bernama Hendrick P Soambaton yang kuasa 

hukum dalam kasus yang sedang ditangani Ari. Ari mengaku ditawari uang 

sejumlah Rp 50 juta. Imbalannya, agar Ari memvonis para terdakwa dengan 

hukuman seumur hidup (Ali, 2009). 

Selain wawancara terhadap masyarakat dan pengacara, peneliti juga 

melakukan wawancara terhadap subyek penelitian yaitu hakim Pengadilan Negeri 

Semarang. Hasil wawancara terhadap satu hakim di Pengadilan Negeri Semarang 

pada tanggal 31 Mei 2013 yang dipilih secara acak, hakim tersebut mengaku 

selama menjadi hakim mereka sudah berperilaku etis dalam bekerja dan sesuai 

dengan aturan yang telah tetapkan undang-undang. Namun, tidak bisa dipungkiri 

masih ada oknum hakim yang berperilaku tidak etis dalam melaksanakan 

tugasnya atau terpengaruh untuk berbuat curang seperti menerima suap dari pihak 

tergugat, diskriminatif dalam memutuskan suatu perkara. Perilaku tidak etis dalam 

bekerja ditunjukkan juga adanya hakim tidak disiplin waktu dalam bekerja seperti 

pulang lebih awal dari jam kerja yang telah ditentukan, meskipun oknum hakim 

tersebut datang tepat waktu tetapi itu hanya disebabkan adanya sistem presensi 

yang menggunakan sidik jari.  
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Menurut hakim tersebut, banyak sekali faktor yang menyebabkan seorang 

hakim berperilaku tidak etis dalam bekerja. Salah satunya berkaitan dengan 

imbalan yang mereka terima, meskipun imbalan yang diterima belakangan ini 

sudah dianggap cukup. Namun tidak menutupi kemungkinan bahwa oknum hakim 

dengan perilaku etis dalam bekerja yang buruk merasa selalu kurang puas 

terhadap imbalan yang diterima atau membandingkan imbalan yang mereka 

terima dengan hakim lain. Menurutnya pekerjaan hakim adalah pekerjaan yang 

mulia, maka tidak heran dengan pemikiran tersebut ada oknum hakim yang 

mengharapkan imbalan yang tinggi dan lebih dibandingkan jenis pekerjaan yang 

lainnya.  

Berkaiatan dengan pendapat di atas ketua komisi yudisial, Eman 

Suparman mengakui bila gaji hakim di Indonesia lebih rendah dibandingkan gaji 

hakim di Malaysia. Saat pertemuan dengan para hakim, para hakim meminta 

komisi yudisial jangan menyalahkan para hakim bila nantinya muncul 

kepentingan politik yang sedang bermasalah dengan hukum dan meminta untuk 

dimenangkan perkaranya dengan memberikan imbalan tertentu (Wahyu, 2012). 

Terkait hal ini juru bicara Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jauhari menjelaskan 

hakim sebagai pejabat negara kondisi kesejahteraannya sangat memprihatinkan. 

“Sampai saat ini tunjangan hakim sudah 11 tahun tidak diperhatikan, selain itu 

gaji pokok hakim selama empat tahun tidak ada perubahan. Beberapa anggota 

hakim mengatakan jika tidak diperhatikan mereka akan mogok bekerja” 

(Kusumaningrum, 2012). 
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Pendapat diatas diperkuat dengan pernyataan direktur advokasi Pusat 

Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM), Oce Madril 

mengungkapkan “hakim itu posisi sentral dalam penegakan hukum. Jika hakim 

tidak mandiri secara finansial, maka independensinya dalam memutus perkara 

akan rentan dipengaruhi dan rentan di suap.” Di negara-negara seperti Amerika 

Serikat, Jepang dan Singapura, hakim betul-betul diperlakukan layaknya "Yang 

Mulia." Jaminan finansial hakim bahkan dijamin konstitusi, gaji mereka harus 

dijamin negara dan tidak boleh dikurangi . Jumlah gaji mereka mencapai miliaran 

rupiah per tahun.  Termasuk gaji tertinggi jika dibanding profesi atau jabatan lain. 

Selain gaji, sebagai pejabat negara hakim berhak atas fasilitas lainnya, perumahan, 

kendaraan, jaminan keamanan, dan lain-lain (Ratya, 2012). 

Jika pekerja merasa bahwa usahanya tidak dihargai, maka prestasi 

karyawan akan sangat di bawah kapabilitasnya (Robbin,1993: 647). Penelitian 

yang dilakukan Treviño, Linda K. Weaver, Gary R. & Reynolds, Scott J (2006: 

965) menjelaskan bahwa “imbalan dan hukuman berdampak terhadap perilaku etis 

secara relevan.” Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningtyas (2012: 6) 

menunjukkan bahwa kepuasan karyawan terhadap imbalan yang diberikan 

berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya kinerja karyawan, dengan arah 

positif. Penelitian lain yang berkaitan dengan kepuasan imbalan dilakukan oleh 

Ertanto (2011: 7). Hasil penelitian ini menunjukkan gaji berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Dimana kinerja pegawai merupakan salah 

satu indikasi yang dapat menentukan apakah seorang pegawai berperilaku etis 

atau tidak dalam melaksanakan pekerjaannya. 
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Berkaitan dengan kepuasan imbalan hakim selama ini, pada tanggal 1 

Januari 2013 pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji hakim pengadilan negeri 

dan pengadilan tinggi (Saputra, 2012). Besarnya kesejahteraan hakim yang 

ditetapkan pemerintah, bukan saja sebagai penghargaan atas jabatannya yang 

mulia dan penuh tantangan, tetapi juga sebagai pilar kekuatan, agar para hakim 

terhindar dari godaan untuk mendapatkan fasilitas di luar gaji dan tunjangan resmi 

yang diterimanya. Meskipun demikian, jika dibandingkan hakim di luar negeri 

kesejahteraan hakim di Indonesia masih rendah. Menurut psikolog Reza Indragiri 

Amriel “di luar negeri kesejahteraan hakim isu kesejahteraan tidak dibahas lagi 

karena sudah sangat bagus. Saat ini isu hakim di luar negeri beralih ke 

permasalahan keamanan hakim di dalam sidang hingga keamanan keluarga”  

(Saputra, 2012). 

Sebagai perbandingan, gaji hakim di negara Sudan. Menurut Ketua MA 

Sudan, Maulana Galal Ed Dien Muhammad Othman saat berkunjung ke Indonesia 

beberapa waktu lalu “hakim di Sudan memiliki gaji paling tinggi dibanding 

dengan lembaga negara lainnya dan memperoleh keistimewaan fasilitas untuk 

hakim dan keluarganya” (Saputra, 2012). Menurut Robbins (2002: 65) 

menyatakan bahwa “pegawai akan membandingkan apa yang mereka berikan ke 

dalam suatu situasi kerja (input) terhadap apa yang mereka dapatkan dari 

pekerjaan tersebut (outcome) dan kemudian membandingkan rasio input dan 

outcome mereka dengan rasio input dan outcome rekan kerja sejawatnya.” Jika 

mereka menganggap rasio input dan outcome mereka sama dengan orang lain, 

keadaan tersebut dianggap adil. Jika rasio tidak sama, rasa ketidakadilan akan 
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muncul. Perasaan ketidakadilan ini akan menentukan sikap atau tindakan mereka 

dalam melaksanakan pekerjaan secara etis. 

Hal ini berarti bahwa persepsi hakim dan jaksa terhadap imbalan yang 

diterima dipengaruhi oleh perasaan keadilan dengan membandingkan imbalan 

yang mereka terima terhadap profesi yang sama di tempat lain maupun profesi 

berbeda di tempat yang  sama. Perasaaan adil terhadap imbalan tersebut akan 

menimbulkan rasa puas terhadap imbalan yang diberikan oleh instansi terkait. 

Sehingga mempengaruhi tindakan dan sikap secara tepat dalam melaksanakan 

pekerjaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dito (2010); 

Ghzanfar, Faheem dkk (2011); Yassen (2013); Treviño, Linda K. Weaver, Gary 

R. dan Reynolds, Scott J (2006); Wahyuningtyas (2012); Ertanto (2011) dapat 

disimpulkan bahwa pegawai yang merasa puas terhadap imbalan akan memiliki 

kepuasan kerja, produktivitas, motivasi kerja, komitmen terhadap organisasi, 

prestasi kerja dan kinerja yang tinggi.  

Kenaikan gaji atau perbaikan kesejahteraan hakim yang telah dilakukan 

pemerintah, kebijakan tersebut tidak membuat semua hakim berperilaku etis 

dalam bekerja. Mahkamah Agung merasa kecewa dengan tindakan oknum hakim 

nakal.  Padahal Mahkamah Agung sudah menaikan gaji hakim hingga mencapai 

40 juta. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa selain faktor kepuasan imbalan, 

perilaku etis dalam bekerja pada hakim dipengaruhi oleh faktor lain. Oleh karena 

itu peneliti menambahkan satu variabel lain sebagai variabel prediktor atau yang 

mempengaruhi perilaku etis dalam bekerja pada penegak hukum. Variabel 

tersebut adalah kontrol diri.  
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Disisi lain, menurut ketua bidang rekrutmen hakim komisi yudisial 

Taufiqurrohman Syahuri mengatakan bahwa “etika merupakan refleksi dari self 

control karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk 

kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.” Menurut Thompson (dalam 

Putri dkk) mengatakan bahwa seseorang merasa memiliki kontrol diri ketika 

mereka mampu mengenal apa yang dapat  dan tidak dapat dipengaruhi lewat 

tindakan pribadi dalam sebuah situasi,  ketika mereka memfokuskan pada bagian 

yang dapat dikontrol lewat tindakan pribadi, dan ketika mereka yakin bahwa 

mereka memiliki kemampuan agar  supaya berperilaku dengan sukses. 

Dua alasan yang mengharuskan individu untuk mengontrol diri secara 

kontinu. Pertama, individu hidup bersama kelompok sehingga dalam memuaskan 

keinginannya individu harus mengontrol perilakunya agar tidak menggangu 

kenyamanan orang lain. Kedua, masyarakat mendorong individu untuk secara 

konstan menyusun standar yang lebih baik bagi dirinya.” Sehingga dalam rangka 

memenuhi tuntutan tersebut dibutuhkan pengontrolan diri agar dalam proses 

pencapaian standar tersebut individu tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. 

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak mempunyai kontrol 

diri yang tinggi akan cenderung berperilaku tidak etis dalam bekerja.  

Hasil penelitian Putri, Nurtjahjanti dan Widodo menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan negatif dan signifikan antara intensi Perilaku Organisasional 

Devian (POD) dan skala kontrol diri. Artinya semakin tinggi kontrol diri anggota 

reskrim maka intensi POD akan semakin rendah dan sebaliknya. POD 

didefinisikan sebagai perilaku yang sengaja melanggar norma-norma organisasi 
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yang signifikan dan dengan demikian, mengancam kesejahteraan atau anggota-

anggotanya, seperti menghina kolega, mencuri, menggosip secara berlebihan, atau 

terlibat dalam sabotase, yang semuanya bisa menimbulkan malapetaka di suatu 

organisasi (Robbins & Judge, 2009: 113). Pengertian intensi POD adalah niat atau 

keinginan seorang anggota organisasi untuk sengaja melakukan perilaku 

melanggar norma yang berlaku  di dalam organisasi tempatnya bekerja sehingga 

membahayakan, merugikan  dan menimbulkan dampak negatif terhadap anggota 

organisasi atau organisasi itu sendiri. Berdasarkan pengertian POD dan perilaku 

etis dalam bekerja dapat disimpulkan memiliki kesamaan yaitu perilaku yang 

mencakup keyakinan dan keinginan berkaitan dengan norma atau aturan dalam 

bekerja. 

Keterangan yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak 

dapat dipungkiri sebagai penegak keadilan dalam hal ini profesi hakim dan jaksa 

rawan melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penegak hukum. 

Ada beberapa  faktor yang menyebabkan pelanggaran tersebut, dalam penelitian 

ini peneliti akan mengkorelasikan antara kepuasan imbalan dan kontrol diri 

terhadap perilaku etis dalam bekerja penegak hukum. Hal ini menginsyaratkan 

betapa pentingnya penelitian mengenai perilaku etis dalam bekerja penegak 

hukum.  Bagaimana tidak ? jabatan atau pekerjaan yang semestinya menjunjung 

tinggi etika kerja seperti disiplin dalam waktu, pemberantasan suap, gratifikasi, 

dan korupsi justru terlibat dan menjadi aktor dalam perbuatan tidak beretika itu 

sendiri. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik 
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dan akan mengadakan penenelitian dengan judul “Pengaruh Kepuasan Imbalan 

dan Kontrol Diri Terhadap Perilaku Etis Dalam Bekerja Pada Penegak Hukum. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kepuasan imbalan pada penegak hukum ? 

2. Bagaimana kontrol diri pada penegak hukum ? 

3. Bagaimana perilaku etis dalam bekerja pada penegak hukum ? 

4. Apakah ada pengaruh kepuasan imbalan terhadap perilaku etis dalam bekerja 

pada penegak hukum ? 

5. Apakah ada pengaruh kontrol diri terhadap perilaku etis dalam bekerja pada 

penegak hukum ? 

6. Apakah ada pengaruh kepuasan imbalan dan kontrol diri terhadap perilaku etis 

dalam bekerja pada penegak hukum ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui kepuasan imbalan pada penegak hukum. 

2. Mengetahui kontrol diri pada penegak hukum. 

3. Mengetahui perilaku etis dalam bekerja pada penegak hukum. 

4. Menguji pengaruh kepuasan imbalan terhadap perilaku etis dalam bekerja 

pada penegak hukum. 
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5. Menguji pengaruh kontrol diri terhadap perilaku etis dalam bekerja pada 

penegak hukum. 

6. Menguji pengaruh kepuasan imbalan dan kontrol diri terhadap perilaku etis 

dalam bekerja pada penegak hukum. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Setelah mengetahui hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

informasi mengenai pengaruh kepuasan imbalan dan kontrol diri terhadap perilaku 

etis dalam bekerja, khususnya dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan 

Negeri Semarang dan jaksa Kejaksaan Negeri Semarang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Profesi penegak hukum 

Setelah mengetahui mengenai perilaku etis dalam bekerja serta faktor-

faktor yang mempengaruhinya profesi hakim dan jaksa diharapkan dapat 

meningkat produktivitas dan profesionalitas kerja profesi tersebut.  

2. Pemerintah 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan pemerintah dalam menangani 

berbagai pelanggaran perilaku dan kode etik dalam bekerja yang dilakukan oleh 

hakim dan jaksa. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai salah 

satu informasi bagi pemerintah dalam memperbaiki citra penegak hukum yang 

selama kurang baik dimata masyarakat, seperti memperbaiki proses seleksi dan 

rekruitmen para calon hakim dan jaksa. Perbaikan tersebut diharapkan akan ada 
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calon-calon hakim dan jaksa yang mampu menjunjung tinggi kode etik profesi 

hakim dan jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga mampu mewujudkan 

kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum di negeri ini yang 

cenderung merosot. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perilaku Etis Dalam Bekerja  

2.1.1 Pengertian Perilaku 

Perilaku merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan 

atau lingkungan. Dari pandangan biologis perilaku merupakan suatu kegiatan atau 

aktifitas organisme yang bersangkutan. Menurut Widyatamma (2010: 32) 

“perilaku adalah setiap tindakan atau perbuatan manusia atau hewan yang dapat 

dilihat dan bahkan dapat dipelajari.” 

Alwisol (2009: 329) menyatakan bahwa perilaku disebabkan dan 

dipengaruhi oleh variabel eksternal. Tidak ada sesuatu di dalam diri manusia, tida 

ada bentuk kegiatan internal, yang mempengaruhi tingkahlaku. Namun, betapapun 

kuatnya stimulus dan penguatan eksternal, manusia masih dapat mengubahnya 

memakai proses kontrol diri (self control). 

Sedangkan menurut Robbins (2002: 2) “perilaku organisasi adalah studi 

sistematis tentang tindakan dan sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam 

organisasi.” Perilaku organisasi mencakup perilaku individu dalam organisasi 

yang begitu beragam seperti perusahaan manufaktur dan jasa, sekolah, rumah 

sakit, gereja, unit militer, organisasi amal, agen-agen pemerintah federal, 

pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal. 
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Berdasarkan pendapat ahli diatas disimpulkan bahwa pengertian perilaku 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah reaksi atau respon individu terhadap 

stimulus dari luar (lingkungan pekerjaan) yang mencakup pengetahuan (kognitif), 

sikap (afektif) dan tindakan (psikomotor) sehingga dapat diamati dan dipelajari. 

2.1.2  Etika Kerja 

Griffin dan Ebert (2006: 58) mendefinisikan etika sebagai berikut: 

“etika sebagai keyakinan mengenai tindakan yang benar dan salah, 

atau tindakan yang baik dan buruk, yang mempengaruhi hal 

lainnya. Nilai-nilai dan moral pribadi perorangan dan konteks 

sosial menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap sebagai 

perilaku yang etis atau tidak etis.” 

 

Menurut Mondy (2008: 30) “etika adalah disiplin yang berkenaan dengan 

apa yang baik dan buruk, yang benar dan salah, atau dengan kewajiban dan 

tanggung jawab moral.” 

Menurut Miller dan Coady (dalam Mailer, 2006:22) “work ethic is beliefs, 

values and principles that guide the way individuals interpret and act upon their 

job rights and responsibilities within the work context at any given time”. 

Maksudnya adalah etika kerja merupakan keyakinan, nilai-nilai dan prinsip-

prinsip yang menjadi pedoman cara individu mengartikan dan bertindak 

berdasarkan hak-hak dan tanggung jawab pekerjaan mereka dalam konteks kerja 

pada waktu tertentu. 

Menurut Harsono dan Santoso (2006: 35) “etika kerja sebagai semangat 

kerja yang didasari oleh nilai-nilai atau norma-norma tertentu.” Sedangkan 

menurut Sukriyanto (2000: 29) “etika kerja adalah suatu semangat kerja yang 
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dimiliki oleh masyarakat untuk mampu bekerja lebih baik guna memperoleh nilai 

hidup mereka.” 

Menurut Cherrington (dalam Rusmaladewi & Zulaifah, 2005:7) “etika 

kerja sebagai suatu sikap positif dalam bekerja, individu yang menyukai 

pekerjaannyaakan mempunyai etika kerja yang lebih baik daripada individu yang 

tidak menyukai pekerjaannya.”  

Sedangkan menurut Hitt (dalam Rusmaladewi & Zulaifah, 2005:7) 

mengatakan bahwa “etika individu berhubungan dengan nilai-nilai yang dianut 

oleh individu, dimana nilai-nilai tersebut akan mengarahkan individu dalam 

menjalani hidupnya.” 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas maka peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa pengertian etika kerja adalah sebuah nilai-nilai, keyakinan, 

prinsip-prinsip sebagai pedoman dan regulasi atau pengatur dalam menentukan 

baik atau buruk suatu perilaku individu dalam bekerja.  

2.1.3  Perilaku Etis Dalam Bekerja 

Menurut Griffin dan Ebert (2006: 58) “perilaku etis adalah perilaku yang 

sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan 

dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik.” 

Menurut Robinson (dalam Fauwzi dan Yuyetta, 2011: 2) menjelaskan 

“perilaku tidak etis dapat berupa penyalahgunaan kedudukan atau posisi (abuse 

position), penyalahgunaan kekuasaan (abuse power), penyalahgunaan sumber 

daya organisasi (abuse resources), serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa (no 

action).” 
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Sedangkan menurut Griffin dan Ebert (2006: 58) “perilaku tidak etis 

adalah perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial 

dianggap salah atau buruk.” 

Berdasarkan pengertian dari perilaku dan etika kerja yang telah dipaparkan 

diatas dapat disimpulkan perilaku etis dalam bekerja adalah suatu tindakan atau 

perbuatan dalam melaksanakan pekerjaan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, 

keyakinan, prinsip-prinsip dan norma-norma sosial sebagai pedoman dan regulasi 

atau pengatur dalam menentukan salah atau benar suatu perilaku individu dalam 

bekerja. Perilaku tidak etis dalam bekerja dapat berupa penyalahgunaan 

kedudukan atau posisi (abuse position), penyalahgunaan kekuasaan (abuse 

power), penyalahgunaan sumber daya organisasi (abuse resources), serta perilaku 

yang tidak berbuat apa-apa (no action). 

2.1.4 Komponen-komponen Perilaku Etis Dalam Bekerja 

 Menurut Boatwright dan Slate (dalam Rusmaladewi & Zulaifah, 2005:7) 

komponen perilaku etis meliputi: 

1. Disiplin dalam waktu (Attendance and punctuality) 

Sikap atau tingkah laku yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja 

yang meliputi kehadiran dan kepatuhan pegawai pada jam kerja serta pegawai 

dapat melaksanakan tugas dengan tepat waktu. Suatu sikap menghormati, 

menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang 

tertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak 

mengeluh untuk menerima sanksinya apabila melanggar tugas dan wewenang 

yang diberikan kepadanya. 
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2. Integritas dan kejujuran (Integrity and honesty) 

Integritas merupakan konsistensi antara apa yang dikatakan dengan apa 

yang dilakukan, dapat dipercaya, bekerja dengan tulus dan kejujuran. Sikap jujur 

dapat ditunjukkan antara lain dengan menyajikan fakta-fakta apa adanya, tidak 

melakukan rekayasa fakta, mau mengakui kesalahan apabila berbuat salah dan 

tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dibuat. 

3. Produktif (Productivity) 

Kemampuan pegawai dalam bekerja, seorang pegawai dapat dikatakan 

produktif apabila mampu bekerja sesuai dengan sesuai dengan yang diharapkan 

dalam waktu tepat. 

4. Dapat bekerja sama dalam kelompok (Cooperativeness and teamwork) 

Sikap saling membantu, tidak menjatuhkan rekan kerja, saling memberi 

masukan atau saran dan mengingatkan rekan kerja saat berbuat salah. 

5. Taat terhadap peraturan yang berlaku (Adherence to policies) 

Suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-

peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup 

menjalankannya dan tidak mengeluh untuk menerima sanksinya apabila 

melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. 

6. Penggunaan alat kerja secara tepat (Proper use of tools and resources) 

Penggunaan dan pemeliharaan  peralatan  yang  sebaik-baiknya  sehingga 

dapat  menunjang kegiatan kantor berjalan dengan lancar. 
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Sedangkan menurut Suseno (dalam Supriadi, 2006:19) etika kerja 

profesional hukum mencakup lima komponen, yaitu : 

1. Kejujuran  

Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum 

mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. 

Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran, yaitu (1) sikap terbuka. Ini berkenaan 

dengan pelayaan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau secara cuma-cuma; 

(2) sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak 

otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, dan tidak memeras. 

2. Autentik  

Autentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan 

keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Autentik pribadi professional hukum 

antara lain: (1) tidak menyalahgunakan wewenang; (2) tidak melakukan perbuatan 

yang merendahkan martabat (perbuatan tercela); (3) mendahulukan kepentingan 

klien; (4) berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-

mata menunggu perintah atasan; (5) tidak mengisolasi diri dari pergaulan. 

3. Bertanggung jawab 

Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib 

bertanggungjawab, artinya (1) kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas 

apa saja yang termasuk lingkup profesinya; (2) bertindak secara proporsional, 

tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo). 
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4. Kemandirian moral 

Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah 

mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk 

penilaian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat 

mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi (pamrih), 

menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan agama. 

5. Keberanian moral 

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang 

menyatakan kesediaan untuk menanggung risiko konflik. Keberanian tersebut 

antara lain: (1) menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungli; (2) menolak 

segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah. 

Sedangkan indikator perilaku etis dalam bekerja pada profesi penegak 

hukum dijelaskan dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik 

Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor: 

047/kma/skb/iv/2009 dan nomor: 02/skb/p.ky/iv/2009 yang diimplementasikan 

dalam sepuluh aturan perilaku sebagai berikut:  

1. Berperilaku adil  

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan 

yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang 

sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling 

mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan 

yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, 

seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang 
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memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu 

berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. 

2. Berperilaku jujur  

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar 

adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya 

pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang 

batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap 

setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan. 

3. Berperilaku arif dan bijaksana  

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-

norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma 

keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan 

situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari 

tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi 

yang berwawasan luas, mempuyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, 

sabar dan santun. 

4. Bersikap mandiri  

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, 

bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun.  Sikap 

mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh 

pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan 

hukum yang berlaku. 
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5. Berintegritas tinggi  

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, 

dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia 

dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam 

melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang 

berani menolak godaan dan segala bentuk  intervensi, dengan mengendapkan 

tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu 

berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan 

terbaik. 

6. Bertanggungjawab  

Bertanggung bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan 

sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta 

memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan 

wewenang dan tugasnya tersebut. 

7. Menjunjung tinggi harga diri  

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan 

kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. 

Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan 

membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang 

senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan. 

8. Berdisiplin tinggi  

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang 

diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan 
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masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya 

pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan 

berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak 

menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. 

9. Berperilaku rendah hati  

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh 

dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan 

mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, 

menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, 

serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam 

mengemban tugas. 

10. Bersikap profesional  

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk 

melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung 

oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap 

profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan 

mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil 

pekerjaan, efektif dan efisien. 

Berdasarkan simpulan tiga pendapat ahli diatas, peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa indikator perilaku etis dalam bekerja yang mencakup secara 

lengkap dan relevan dengan subyek penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) 

berperilaku adil, (2) berperilaku jujur, (3) berperilaku arif dan bijaksana, (4) 
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bersikap mandiri, (5) berintegrasi tinggi, (6) bertanggung jawab, (7) menjunjung 

tinggi harga diri, (8) berdisiplin tinggi, (9) berperilaku rendah hati, (10) bersikap 

professional. 

2.1.5  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Etis Dalam Bekerja 

Menurut Hill & Petty (dalam Rusmaladewi & Zulaifah, 2005:7) ada empat 

faktor yang mempengaruhi perilaku etis dalam kerja, yaitu: 

1. Interpersonal Skill  

Bagaimana individu melakukan hubungan kerja dengan orang lain dan 

karakteristik personal yang dapat membuat individu lebih sukses. 

2. Initiative 

Menggambarkan karakteristik individu yang ingin maju dan tidak cepat 

puas dengan apa yang telah dicapainya. 

3. Dependable 

Bagaimana individu menyetujui peraturan yang berlaku dalam 

melaksanakan pekerjaan dan bekerja secara konstan atau tetap serta dapat 

diandalkan dalam mengerjakan pekerjaannya. 

4. Work Commitment 

Hal-hal yang harus dilakukan dengan rasa memiliki terhadap pekerjaan 

dan adanya keinginan untuk bekerja dengan baik. 
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Menurut Notoatmodjo (2003: 12) ada beberapa faktor mengapa orang 

berperilaku tidak etis dalam bekerja, yaitu: 

1. Kebutuhan individu  

Merupakan faktor utama penyebab terjadinya tindakan tidak etis karena 

tidak tercukupinya kebutuhan pribadi dalam kehidupan. 

2. Tidak ada pedoman  

Tidak punya penuntun hidup sehingga tidak tahu bagaimana melakukan 

sesuatu.  

3. Perilaku dan kebiasaan individu  

Perilaku kebiasaan individu tanpa memperhatikan faktor lingkungan 

dimana individu tersebut berada. 

Sedangkan menurut Miller dan Coady (dalam Boatwright & Slate, 

2000:503) perilaku etis dalam bekerja dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut: 

sikap, value, dan kepercayaan yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan 

yang akan membuat individu mampu beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. 

 Berdasarkan penjalasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku etis dalam bekerja adalah karakter, kondisi 

lingkungan, kebutuhan individu, tidak ada pedoman, sikap, value, kepercayaan 

dan kebiasaan individu. 
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2.2 Kepuasan Imbalan  

2.2.1 Pengertian Kepuasan  

Menurut Wijono (2010: 97) “kepuasan adalah suatu perasaan 

menyenangkan sebagai hasil persepsi individu dalam rangka menyelesaikan tugas 

atau memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh nilai-nilai kerja yang penting 

bagi dirinya.” 

Menurut Robbins (2009: 107) “kepuasan kerja sebagai suatu perasaan 

positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi 

karakteristiknya.”  

Menurut Howell dan Dipboye (dalam Munandar, 2001:350) “kepuasan 

kerja sebagai hasil keseluruhan dari derajat rasa suka atau tidak sukanya tenaga 

kerja terhadap berbagai aspek dari pekerjaannya.” 

Sedangkan menurut Blum dan Naylor (dalam Wijono, 2010:101)  

“kepuasan kerja sebagai hasil dari berbagai sikap yang ditunjukkan oleh seorang 

karyawan.” Atas dasar pandangan tersebut sebenarnya sikap berkaitan erat dengan 

pekerjaan seorang individu yang meliputi faktor-faktor gaji, supervisi, situasi, 

peluang untuk maju, penghargaan, kemampuan, dan penilaian pekerjaan yang adil 

dari atasan.  

Berdasarkan penjelasan mengenai kepuasan kerja di atas dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan adalah suatu tanggapan emosional individu pada 

evaluasi mengenai suatu hal yang telah dilakukan.  
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2.2.2 Pengertian Imbalan 

 Imbalan atau compensation mempunyai cakupan yang lebih luas daripada 

upah atau gaji. Imbalan mencakup semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk pekerja dan diterima atau dinikmati oleh pekerja, baik secara 

langsung, rutin atau tidak langsung (Ruky, 2006: 9).  

Internasional labor organization (dalam Ruky, 2006: 9) menjelaskan 

bahwa “imbalan merupakan upah atau gaji biasa, pokok atau minimum dan setiap 

pembayaran tambahan yang dibayarkan langsung atau tidak langsung, apakah 

dalam bentuk uang tunai atau barang, oleh pengusaha kepada pekerja dalam 

kaitan dengan hubungan kerja.” 

 Menurut Siagian (2003: 258) “Imbalan adalah pemberian salah satu bentuk 

penghargaan kepada para karyawan atas sumbangannya kepada organisasi yang 

terutama tercermin dari prestasi kerjanya.” Sedangkan menurut Hasibuan 

(2000:118) “imbalan ialah sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa 

atas kerja mereka.” 

 Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

imbalan merupakan semua bentuk penghargaan (materiil dan non materiil) yang 

diberikan oleh perusahaan atau lembaga kepada pekerja dalam sebagai balas jasa 

atas pelaksanaan tugas atau kontribusi pekerja kepada perusahaan atau lembaga. 
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2.2.3 Komponen-komponen Imbalan 

 Menurut Simamora (1997: 542) komponen program keseluruhan imbalan 

meliputi : 

1. Finansial atau material terdiri dari  

1) Imbalan langsung meliputi : 

a. Bayaran pokok (base pay) yang terdiri dari gaji (salary) dan upah 

(wage). 

b. Bayaran prestasi (merit pay). 

c. Bayaran insentif (insentive pay) terdiri dari komisi, bonus, pembagian 

laba, pembagian keuntungan, dan opsi saham. 

d. Bayaran tertangguh (deferred pay) yang meliputi  program tabungan 

dan anuitas pembelian saham. 

2) Imbalan tidak langsung meliputi : 

a. Program-program prokteksi meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, 

pensiun, asuransi tenaga kerja. 

b. Bayaran diluar jam kerja terdiri dari liburan, hari besar, cuti tahunan, 

dan cuti hamil. 

c. Fasilitas-fasilitas yang terdiri dari kendaraan, ruang kantor, dan tempat 

parker. 

2. Nonfinansial atau immaterial 

1) Pekerjaan itu sendiri yang terdiri dari tugas-tugas yang menarik, tantangan, 

tanggungjawab. 
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2) Lingkungan pekerjaan yang meliputi kebijakan-kebijakan yang sehat, 

supervise yang kompeten, kerabat kerja yang menyenangkan. 

Menurut Ruky (2006: 10) secara rinci komponen imbalan, yaitu : 

1. Imbalan langsung, terdiri dari : 

1) Upah atau gaji pokok. 

2) Tunjangan tunai sebagai suplemen upah atau gaji yang diterima setiap 

bulan atau minggu. 

3) Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan gaji ke-14, 15, dan lain-lain. 

4) Bonus yang dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan prestasi kerja atau 

kinerja perusahaan. 

5) Insentif sebagai penghargaan untuk prestasi termasuk komisi bagi tenaga 

penjualan. 

6) Segala jenis pembagian catu (in natural/in kind) yang diterima rutin. 

2. Imbalan tidak langsung, terdiri dari : 

1) Fasilitas atau kemudahan seperti transportasi, pemeliharaan kesehatan, dan 

lain-lain. 

2) Upah atau gaji yang tetap diterima oleh pekerjaan atau karyawan selama 

cuti dan izin meninggalkan pekerjaan. 

3) Bantuan dan santunan untuk musibah. 

4) Bantuan biaya pendidikan cuma-cuma. 

5) Iuran JAMSOSTEK yang dibayar perusahaan. 

6) Iuran dana pensiun yang dibayar perusahaan. 

7) Premi asuransi jiwa dan lain-lain. 
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Sedangkan rincian imbalan yang terkait dengan responden penelitian ini 

yaitu penegak hukum, rincian imbalan tersebut tercantum didalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia nomor 94 tahun 2012, dirangkum sebagai berikut: 

1. Penghasilan 

Penghasilan merupakan gabungan antara gaji pokok dan tunjangan jabatan 

yang diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karir, masa jabatan, wilayah 

penempatan tugas, dan kelas pengadilan.  

2. Fasilitas 

Hakim diberikan hak menempati rumah negara dan menggunakan fasilitas 

transportasi selama menjalankan tugasnya pada daerah penugasan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

3. Jaminan 

 Hakim diberikan jaminan kesehatan, keamanan dan pensiun sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Kedudukan protokol 

 Hakim memperoleh kedudukan protokol dalam acara kenegaraan dan 

acara resmi. Kedudukan protokol merupakan serangkaian aturan dalam acara 

kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata 

upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada 

seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara,  

pemerintahan, atau masyarakat 
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5. Tunjangan lainnya 

Hakim diberikan tunjangan lainnya berupa:  

1) Tunjangan keluarga 

Tunjangan keluarga mencakup istri atau suami sebesar 10% dan anak 

sebesar 2% , maksimal 2 orang anak. 

2) Tunjangan beras 

Tunjangan beras diberikan 10 kg untuk masing-masing anggota keluarga 

yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak 2 orang anak. 

3) Tunjangan kemahalan 

Tambahan gaji sebagai bantuan untuk kemahalan (kenaikan harga 

keperluan sehari-hari). 

Berdasarkan rincian imbalan hakim yang tercantum  didalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia nomor 94 tahun 2012. Rincian imbalan yang 

relevan untuk penelitian ini hanya menggunakan empat rincian imbalan, yang 

meliputi sebagai berikut: 

1. Penghasilan 

Penghasilan merupakan gabungan antara gaji pokok dan tunjangan jabatan 

yang diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karir, masa jabatan, wilayah 

penempatan tugas, dan kelas pengadilan.  

2. Fasilitas 

Hakim diberikan hak menempati rumah negara dan menggunakan fasilitas 

transportasi selama menjalankan tugasnya pada daerah penugasan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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3. Jaminan 

 Hakim diberikan jaminan kesehatan, keamanan dan pensiun sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Tunjangan lainnya 

Hakim diberikan tunjangan lainnya berupa:  

1) Tunjangan keluarga 

Tunjangan keluarga mencakup istri atau suami sebesar 10% dan anak 

sebesar 2% , maksimal 2 orang anak. 

2) Tunjangan beras 

Tunjangan beras diberikan 10 kg untuk masing-masing anggota keluarga 

yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak 2 orang anak. 

3) Tunjangan kemahalan 

Tambahan gaji sebagai bantuan untuk kemahalan (kenaikan harga 

keperluan sehari-hari). 

2.2.4 Kepuasan Imbalan 

 Meskipun imbalan bukan merupakan satu-satunya faktor yang 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja, akan tetapi diyakini bahwa imbalan 

merupakan salah satu faktor penentu dalam menimbulkan kepuasan kerja yang 

tentu saja akan mempengaruhi perilaku etis individu dalam bekerja. Kepuasan 

kerja erat kaitannya dengan imbalan yang diterima atas pekerjaan yang telah 

dilakukan individu. Menurut Handoko (2011: 195) “para pegawai yang 

mendapatkan kepuasan kerja akan melaksanakan pekerjaan dengan baik.” 
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Bila imbalan materiil dan non materiil yang diterimanya semakin 

memuaskan, maka semangat bekerja seseorang, komitmen, dan prestasi kerja 

karyawan semakin meningkat (Cherington, 1995: 402). Hal ini menunjukkan 

bahwa individu yang merasa puas terhadap imbalan yang diterimanya maka akan 

merasa puas dalam bekerja.  

Kepuasan kerja itu sendiri mempengaruhi komponen perilaku etis dalam 

bekerja seperti motivasi kerja, semangat bekerja, komitmen, tanggungjawab, 

integritas, stres dan prestasi kerja. Menurut Hezberg, faktor-faktor seperti 

kebijakan, administrasi perusahaan, dan gaji yang memadai dalam suatu pekerjaan 

akan menentramkan karyawan. Bila faktor-faktor ini tidak memadai maka orang-

orang tidak akan terpuaskan (Robbins, 2002: 170). 

 Menurut Neo dkk (2011: 101) “imbalan umumnya digunakan untuk 

menggiatkan, mengarahkan, atau mengendalikan perilaku karyawan.” Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kepuasan imbalan berpengaruh terhadap sikap atau perilaku 

pegawai dalam bekerja. Mengenai kaitan kepuasan imbalan mempengaruhi sikap 

individu dalam bekerja, Porter-Lawler  (Munandar, 2001: 353) mengembangkan 

model motivasi harapan dari Vroom melihat hubungan timbal balik antara 

motivasi kerja dan kepuasan kerja sebagai berikut: 
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Gambar 2.1: Pengembangan Model Motivasi Harapan Vroom Oleh Porter-Lawler 

 Motivasi (effort), kemampuan, dan persepsi peran, menghasilkan unjuk-

kerja (performance) dan memperoleh imbalan (reward), hasilnya menentukan 

besar kecilnya kepuasan kerja. Nilai dari imbalan yang diperoleh (value of 

reward) dan probabilitas memperoleh imbalan dengan upaya tertentu (perceived 

effort-reward probability) menentukan besarnya motivasi yang akan 

menghasilkan unjuk kerja tertentu dan seterusnya. Pada model Porter-Lawler di 

atas, mengambarkan bahwa kepuasan kerja menentukan tinggi rendahnya 

motivasi. Motivasi menentukan tinggi rendahnya unjuk kerja. Menghasilkan 

imbalan (dinilai adil atau tidak) yang menentukan tinggi rendahnya kepuasan 

kerja. Dalam model ini kepuasan kerja adalah hasil dari perbedaan antara imbalan 

yang dianggap pantas (yang diharapkan) dengan imbalan yang nyata diperoleh. 
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Penelitian ini menggunakan teori keadilan untuk menjelaskan kepuasan 

imbalan yang berkaitan perilaku etis dalam bekerja. Teori keadilan (equity theory) 

dikembangkan oleh Adams (dalam As’ad, 2001: 105). Prinsip dari teori ini adalah 

bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas, tergantung apakah ia merasakan 

adanya keadilan atau tidak atas pekerjaannya. Perasaan adil atau tidak diperoleh 

dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain yang dinilai sekelas, 

jabatan sama, dan masa kerja sama. Apabila perbandingan itu dianggap cukup 

adil, maka ia akan merasa puas. 

Menurut Mondy (2008: 5) “teori keadilan adalah teori motivasi dimana 

orang menilai kinerja dan sikap dengan membandingkan kontribusi yang 

diberikan pada pekerjaan dan keuntungan yang diperoleh dengan kontribusi dan 

keuntungan yang orang lain peroleh.” 

Sedangkan menurut Robbins (2002: 65) menjelaskan teori keadilan 

sebagai berikut: 

“pegawai membandingkan apa yang mereka berikan ke dalam 

suatu situasi kerja (input) terhadap apa yang mereka dapatkan dari 

pekerjaan tersebut (outcome) dan kemudian membandingkan rasio 

input-outcome mereka dengan rasio input-outcome rekan kerja 

sejawatnya. Jika individu menganggap rasio input-outcome mereka 

sama dengan orang lain, keadaan tersebut dianggap adil. Jika rasio 

tidak sama, rasa ketidakadilan terjadi, pegawai akan berusaha 

untuk melakukan koreksi terhadap imbalan yang mereka terima.” 
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Menurut Robbins (2002: 65) terdapat tiga acuan yang dipilih pegawai 

sebagai perbandingan terhadap keadilan imbalan yang diterima, yaitu: 

1. Keadilan imbalan yang pegawai terima dengan orang lain.  

Acuan ini meliputi individu lain dengan pekerjaan yang sama dalam 

lembaga atau organisasi yang sama seperti teman-teman, tetangga, atau rekan 

professional. Berdasarkan informasi yang diterima pegawai dari mulut ke mulut, 

surat kabar, dan majalah, mengenai isu-isu seperti gaji eksekutif, pegawai akan 

membandingkan imbalan yang mereka terima dengan imbalan orang lain. 

2. Keadilan imbalan yang  pegawai terima dengan kebijakan sistem. 

Acuan ini mempertimbangkan kebijakan dan prosedur imbalan yang 

diberikan oleh organisasi atau lembaga, baik secara implisit maupun eksplisit. 

Keputusan yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga dalam alokasi imbalan 

akan menentukan rasa keadilan pegawai terhadap imbalan yang diterima.  

3. Keadilan imbalan yang  pegawai terima dengan diri sendiri.  

Mengacu pada rasio input dan outcome yang unik bagi individu. Kategori 

ini dipengaruhi oleh kriteria seperti pekerjaan yang lalu atau komitmen keluarga. 

 Teori keadilan mengakui bahwa individu tidak hanya memperhatikan 

jumlah absolut dari penghargaan yang mereka terima atas upaya mereka, tetapi 

juga membandingkan jumlah yang diterima dengan apa yang diterima oleh orang 

lain. Input seperti upaya, pengalaman, pendidikan dan kompetensi dibandingkan 

dengan outcome terhadap orang lain. Ketika individu merasa ketidakseimbangan 

dalam rasio input dan outcome seperti tingkat gaji, kenaikan gaji, pengakuan dan 

faktor-faktor lainnya. Ketika individu merasa ketidakadilan dalam rasio input dan 



42 

 

 

 

outcome   dibandingkan dengan orang lain, maka mempengaruhi sikap individu 

dalam bekerja. 

Teori keadilan dari Adams dilakukan berbagai penelitian dan salah satu 

hasilnya dalah bahwa orang yang menerima gaji yang dipersepsikan sebagai 

imbalan yang terlalu kecil atau besar akan mengalami distress atau ketidakpuasan 

(Munandar, 2001: 360). Hal ini menunjukkan bahwa yang paling terpenting ialah 

sejauh mana imbalan yang diterima dirasakan adil. Jika imbalan dipersepsikan 

sebagai adil didasarkan tuntutan-tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan individu 

dan standar imbalan yang berlaku untuk kelompok pekerjaan tertentu, maka akan 

ada kepuasan kerja. 

Menurut Lawler, perbedaan antara jumlah yang diterima oleh pegawai dan 

jumlah yang mereka duga diterima oleh orang lain merupakan penyebab langsung 

kepuasan ataupun ketidakpuasan imbalan. Jika mereka merasa bahwa jumlah 

keduanya adalah setara maka terdapat kepuasan gaji. Ketidakpuasan imbalan akan 

mempengaruhi keputusan-keputusan pegawai tentang bagaimana mereka akan 

bekerja. Jika mereka membandingkan dengan jenis pekerjaan yang sama dan  

menyimpulkan bahwa mereka dibayar terlalu sedikit, mereka mungkin akan 

sering absen atau berbuat curang dalam bekerja. Jika pegawai membandingkan 

dengan jabatan yang sama dan menyadari bahwa mereka ternyata memperoleh 

imbalan yang tinggi atau lebih, mereka mungkin tidak akan melanggar etika kerja 

saat menjalankan tugas mereka. 
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Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli mengenai kepuasan dan imbalan 

yang telah dijelaskan diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

pengertian kepuasan imbalan yang relevan dengan penelitian ini adalah suatu 

tanggapan emosional berupa perasaan suka atau kecewa individu pada evaluasi 

terhadap sistem imbalan yang dirasakan pegawai berhubungan dengan penilaian 

keadilan terhadap imbalan yang diterima. Dimana penilaian tergantung persepsi 

pegawai terhadap keadilan dengan mengacu tiga hal yaitu  keadilan imbalan yang 

pegawai terima dengan orang lain, keadilan imbalan yang pegawai terima dengan 

kebijakan sistem dan keadilan imbalan yang pegawai terima dengan diri sendiri. 

Penelitian ini menggunakan rincian imbalan yang ada di Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor 94 tahun 2012.  

Pengertian kepuasan imbalan yang telah dipaparkan, disimpulkan menjadi 

komponen-komponen kepuasan imbalan yang relevan untuk penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Keadilan imbalan yang pegawai terima dengan orang lain. 

2. Keadilan keadilan imbalan yang pegawai terima dengan kebijakan sistem. 

3. Keadilan imbalan yang pegawai terima dengan diri sendiri.  

2.3 Kontrol Diri  

2.3.1 Pengertian Kontrol Diri 

Menurut Kartono dan Gulo, 2003 (dalam Putri dkk) “kontrol diri  sebagai 

mengatur sendiri tingkah laku yang  dimiliki.” Menurut Thompson (dalam Smet, 

1994:187) menjelaskan bahwa seseorang merasa memiliki kontrol diri ketika 

mampu mengenal apa yang dapat dan tidak dapat dipengaruhi lewat tindakan 
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pribadi dalam sebuah situasi, ketika memfokuskan pada bagian yang dapat 

dikontrol lewat tindakan  pribadi, dan ketika mereka yakin bahwa mereka 

memiliki kemampuan agar  supaya berperilaku dengan sukses. 

Menurut Contrada dan Goyal (dalam Sarafino, 2012:59) “kontrol diri 

merupakan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan mengambil  

langkah-langkah yang efektif untuk mendapatkan hasil yang diinginkan 

danmenghindari hasil yang tidak diinginkan.” 

 Sedangkan menurut Gatchel, at all (1989: 74) “kontrol diri adalah salah 

proses satu dasar dalam interaksi kehidupan sehari-hari dengan lingkungan dan 

orang lain.” 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas maka peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa pengertian kontrol diri adalah kemampuan untuk menyusun, 

membimbing, mengatur dan mengarahkan perilaku serta dorongan-dorongan dari 

dalam diri individu, dengan tujuan agar perilaku dapat terkendali sehingga 

terhindar dari perilaku menyimpang atau melanggar norma dan etika yang 

disepakati oleh masyarakat. 
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2.3.2  Komponen-komponen Kontrol Diri 

Menurut Averill (dalam Sarafino, 2012:59) dan Smet (1994:187) 

mengungkapkan beberapa komponen yang terdapat dalam kontrol diri seseorang, 

antara lain :  

1. Behavioral control (Kontrol perilaku) 

Kemampuan mengontrol perilaku merupakan kemampuan untuk 

memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan ini meliputi 

kemampuan mengontrol perilaku dan mengontrol stimulus. 

2. Cognitive control (Kontrol pikiran) 

Kemampuan mengontrol pikiran merupakan kemampuan individu untuk 

mengelola informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai 

atau memadukan suatu kejadian dalam kerangka positif sebagai adaptasi 

psikologis atau mengurangi tekanan. Meliputi kemampuan untuk mengelola 

informasi yang tidak diinginkan dan kemampuan untuk mengantisipasi peristiwa 

atau keadaan melalui berbagai pertimbangan dan kemampuan menafsirkan 

sesuatu peristiwa atau keadaan dengan cara memperhatikan segi-segi positif 

secara subyektif. 

3. Decision control (Kontrol pengambilan keputusan) 

Kemampuan mengambil keputusan merupakan kemampuan individu 

untuk memilih hasil atau tindakan berdasarkan keyakini atau disetujuinya. Kontrol 

diri dalam menentukan pilihan akan berfungsi dengan adanya  kemampuan 

individu memilih tindakan dari berbagai alternatif dalam menghadapi masalah. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen 

kontrol diri yaitu behavioral control (kontrol perilaku), cognitive control (kontrol 

stimulus) dan decision control (kontrol pengambilan keputusan). 

2.4 Kerangka Berpikir 

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel 

kepuasan imbalan, kontrol diri dan perilaku etis dalam bekerja, antara lain: 

Penelitian terkait dengan kepuasan imbalan Dito (2010: 87) 

menyimpulkan bahwa kompensasi berpengaruh positif berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja, sehingga adanya peningkatan pemberian kompensasi 

akan meningkatkan kinerja karyawan. Penelitian serupa dilakukan oleh Permana 

(2008: 54) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

kompensasi terhadap kepuasan karyawan.  

Hasil penelitian Ghazanfar, Faheem dkk (2011:120) menyimpulkan bahwa 

motivasi kerja dalam organisasi dipengaruhi oleh kepuasan karyawan terhadap 

imbalan yang diterima dari organisasi. Data dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa gaji tetap dapat meningkatkan motivasi kerja.  

Penelitian lain terkait kepuasan imbalan dilakukan oleh Yassen (2013: 

142) menyimpulkan bahwa imbalan, pengakuan, kesempatan promosi, pekerjaan 

yang bermakna dan faktor manajemen kompensasi memiliki dampak langsung 

terhadap kepuasan kerja pada dokter. Tapi alasan utama ketidakpuasan dokter 

adalah karena mereka tidak mendapatkan struktur pelayanan yang tepat dan tidak 

menemukan kebermaknaan dalam pekerjaan mereka. Pemerintah harus 
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meningkatkan kepuasan dokter dengan menyediakan jenis kompensasi non 

finansial. 

Perilaku Organisasional Devian (POD) merupakan bentuk perilaku yang 

sengaja melanggar norma-norma organisasi yang signifikan dan dengan demikian, 

mengancam kesejahteraan atau anggota-anggotanya, seperti menghina kolega, 

mencuri, menggosip secara berlebihan, atau terlibat dalam sabotase, yang 

semuanya bisa menimbulkan malapetaka di suatu organisasi. Penelitian terkait 

kontrol diri dilakukan Putri, Nurtjahjanti dan Widodo menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang negatif antara kontrol diri dengan intensi POD pada  

anggota kepolisian reserse kriminal di Dit Reskrim Polda Jawa Tengah,  hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi kemampuan kontrol diri yang  

dimiliki oleh polisi, maka intensi POD akan semakin rendah. Meskipun penelitian 

tersebut tidak meneliti mengenai perilaku etis dalam bekerja namun berdasarkan 

definisi POD dapat disimpulkan bahwa POD mencakup beberapa indikator 

perilaku etis dalam bekerja yaitu seperti menghina kolega, mencuri, menggosip 

secara berlebihan, atau terlibat dalam sabotase.  

Penelitian terkait perilaku etis dalam bekerja dilakukan oleh Arifiyani dan 

Sukirno (2012:5) dengan judul “Pengaruh Pengendalian Intern, Kepatuhan dan 

Kompensasi Manajemen terhadap Perilaku Etis Karyawan (Studi Kasus PT Adi 

Satria Abadi Yogyakarta).” Menyimpulkan bahwa pengendalian intern, kepatuhan 

dan kompensasi  manajemen berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-

sama (simultan) terhadap perilaku etis karyawan. Adanya pengendalian intern dan 

kesesuaian pemberian kompensasi, perilaku tidak etis diharapkan dapat berkurang 
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dan meminimalisir pegawai untuk tetap berperilaku sesuai dengan aturan di 

perusahaan atau instansi.  

Penelitian yang dilakukan Zellars et.al.,2001 (dalam Retnaningsih, 2007: 

13) yang terkait dengan kepuasan kerja yang berpengaruh terhadap perilaku etis 

dalam bekerja bahwa ketidakpuasan kerja berhubungan dengan stres pada 

karyawan, hal tersebut menyebabkan karyawan dapat meninggalkan 

pekerjaannya, atau karyawan tersebut tidak dapat bekerja secara maksimal, dan 

tidak dapat mengeluarkan semua kemampuannya, serta tidak dapat menggunakan 

kapabilitasnya dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga hal ini berdampak 

negatif pada instansi atau organisasi tempat individu tersebut bekerja. 

Berkaitan dengan perilaku etis dalam bekerja dapat dijelaskan juga melalui 

disertasi Bruursema, Kari University of South Florida (2004:2) yang berjudul 

“Leadership style and the link with counterproductive work behavior (cwb): An 

investigation using the job-stress/cwb model.” Menjelaskan bahwa stres kerja 

yang dirasakan akan menghasilkan emosi negatif, emosi negatif tersebut akan 

dipengaruhi oleh kontol persepsi dan akan mengakibatkan perilaku kerja 

kontraproduktif. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, tinjauan pustaka dan hasil 

penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan teori 

keadilan yang mengacu pada keadilan imbalan yang pegawai terima dengan orang 

lain, keadilan imbalan yang  pegawai terima dengan kebijakan sistem dan 

keadilan imbalan yang  pegawai terima dengan diri sendiri. Perasaan adil terhadap 

imbalan yang diterima akan mengarah pada munculnya kepuasan terhadap 
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imbalan. Kepuasan imbalan akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja, 

produktivitas, motivasi kerja, komitmen dan prestasi kerja. Dimana hal tersebut 

yang akan menentukan kinerja individu.  

Ketika individu tidak merasa puas terhadap imbalan maka akan mengalami 

ketidakpuasan kerja pula. Ketidakpuasan kerja tersebut berhubungan dengan stres 

kerja pada karyawan, hal tersebut menyebabkan motivasi kerja rendah dan kinerja 

yang buruk. Terkait dengan hal ini stres kerja yang dirasakan individu akan 

menghasilkan emosi negatif, dimana emosi negatif tersebut akan dipengaruhi oleh 

kontol persepsi dan akan mengakibatkan perilaku kerja kontraproduktif. Perilaku 

kerja kontraproduktif ini merupakan indikator dari perilaku tidak etis dalam 

bekerja. 

Menurut Neo, dkk (2011:101) imbalan umumnya digunakan sebagai 

kontrol diri individu dalam melaksanakan  pekerjaannya. Individu dengan kontrol 

diri yang baik akan mampu mengendalikan dan mengarahkan perilaku saat 

bekerja, sehingga terhindar dari perilaku menyimpang atau perilaku tidak etis 

dalam bekerja. Kontrol diri berhubungan dengan Perilaku Organisasional Devian 

(POD). POD merupakan  perilaku yang sengaja melanggar norma-norma 

organisasi yang secara tidak langsung mencakup indikator perilaku etis dalam 

bekerja. Hal tersebut menunjukkan kepuasan imbalan dan kontrol diri 

berpengaruh terhadap perilaku etis dalam bekerja. Untuk lebih jelasnya lagi dapat 

dilihat pada gambar kerangka berpikir yang melanjutkan gambaran pemikiran 

peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 
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Gambar 2.2. Kerangka Berpikir 
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2.5 Hipotesis 

 Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka dan 

kerangka berpikir, maka peneliti mengajukan hipotesis yang merupakan 

kesimpulan sementara bagaimana pengaruh dua variabel prediktor (X) terhadap 

satu variabel kriterium (Y). Pernyataan nomor satu, dua dan tiga pada rumusan 

masalah penelitian tidak membutuhkan hipotesis karena menggunakan analisis 

secara deskriptif. Sedangkan pernyataan nomor empat, lima dan enam pada 

rumusan masalah penelitian membutuhkan hipotesis karena untuk menjawab 

rumusan masalah tersebut diperlukan uji hipotesis. Sehingga hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Hipotesis (H1) : Kepuasan imbalan berpengaruh positif terhadap perilaku etis 

dalam bekerja pada penegak hukum. 

Hipotesis (H2) : Kontrol diri berpengaruh positif terhadap perilaku etis dalam 

bekerja pada penegak hukum. 

Hipotesis (H3) : Kepuasan imbalan dan kontrol diri berpengaruh terhadap perilaku 

etis dalam bekerja pada penegak hukum. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain 

penelitian korelasional, yang bertujuan menyelidiki sejauh mana variasi pada satu 

variabel berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih variabel lain, berdasarkan 

koefisien korelasi (Azwar, 2011:8). Hal ini berarti dengan desain korelasional 

peneliti dapat mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel 

atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak 

terdapat manipulasi variabel. Adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting 

karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, Peneliti akan dapat 

mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis penelitian ini biasanya 

melibatkan ukuran statistik atau tingkat hubungan yang disebut dengan korelasi. 

Penelitian korelasional menggunakan instrumen untuk menentukan apakah, dan 

untuk tingkat apa, terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih yang dapat 

dikuantitatifkan. 

3.2 Variabel Penelitian 

Menurut Arikunto (2010:161) “variabel merupakan objek penelitian, atau 

apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.” Setiap penelitian, peneliti dapat 

memilih salah satu atau beberapa diantara banyak variabel yang mempengaruhi 

(variabel stimulus, prediktor, antecendent, eksogen, bebas) dan variabel 
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dipengaruhi (variabel output, kriterium, konsekuen, endogen, terikat) yang 

menjadi fokus penelitian. Dua penelitian mengenai suatu variabel kriterium yang 

sama dapat saja memusatkan perhatiannya pada beberapa variabel prediktor yang 

sama atau bahkan yang berlainan (Azwar, 2011:32). Penelitian ini menggunakan 

tiga variabel yaitu : 

Variabel kriterium  (Y) : Perilaku etis dalam bekerja 

Variabel prediktor (X1) : Kepuasan imbalan 

Variabel prediktor (X2) : Kontrol diri 

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Penelitian ilmiah tentu tidak dapat didasarkan pada konsep yang bermakna 

ganda, yang terbuka pada penafsiran subyektif setiap orang. Sifat ilmiah menuntut 

pengertian objektif setiap orang. Sifat ilmiah menuntut pengertian objektif yang 

paling tidak harus merupakan kesepakatan bersama mengenai makna sesuatu. 

Pada saat itulah kita memerlukan suatu definisi yang memiliki arti tunggal dan 

diterima secara objektif bilamana indikator variabel yang bersangkutan tersebut 

tampak, yang dinamakan definisi operasional. Azwar (2011: 74) mendefinisikan 

definisi operasional sebagai berikut: 

“definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel 

tersebut yang dapat diamati. Proses pengubahan definisi  

konseptual yang lebih menekankan kriteria hipotetik menjadi 

definisi operasional disebut dengan operasionalisasi variabel 

penelitian.” 
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Berikut adalah definisi operasional variabel dalam penelitian ini : 

1. Perilaku etis dalam bekerja 

Perilaku etis dalam bekerja adalah suatu tindakan atau perbuatan dalam 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara 

umum, berkaitan dengan nilai-nilai, keyakinan, prinsip-prinsip sebagai pedoman 

dan regulasi atau pengatur dalam menentukan salah atau benar suatu perilaku 

individu dalam bekerja. Perilaku etis dalam bekerja diukur dengan menggunakan 

skala perilaku etis dalam bekerja. Skala perilaku etis dalam bekerja disusun 

berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut: (1) berperilaku adil, (2) 

berperilaku jujur, (3) berperilaku arif dan bijaksana, (4) bersikap mandiri, (5) 

berintegrasi tinggi, (6) bertanggung jawab, (7) menjunjung tinggi harga diri, (8) 

berdisiplin tinggi, (9) berperilaku rendah hati, (10) bersikap professional.  

2. Kepuasan Imbalan 

Kepuasan imbalan adalah suatu tanggapan emosional berupa perasaan 

suka atau kecewa yang dirasakan pegawai terhadap hasil evaluasi mengenai 

penilaian keadilan terhadap imbalan yang diterima dengan mengacu tiga hal yaitu  

keadilan imbalan yang pegawai terima dengan orang lain, keadilan imbalan yang 

pegawai terima dengan kebijakan sistem dan keadilan imbalan yang pegawai 

terima dengan diri sendiri. Untuk mengetahui kepuasan imbalan hakim 

Pengadilan Negeri Semarang diukur dengan menggunakan skala psikologi yang 

disusun berdasarkan pengertian kepuasan imbalan yang telah dipaparkan, yaitu 

sebagai berikut: keadilan imbalan yang pegawai terima dengan orang lain, 
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keadilan imbalan yang pegawai terima dengan kebijakan sistem dan keadilan 

imbalan yang pegawai terima dengan diri sendiri.   

3. Kontrol diri 

Kontrol diri adalah kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur 

dan mengarahkan perilaku serta dorongan-dorongan dari dalam diri individu,  

dengan tujuan agar perilaku dapat terkendali sehingga terhindar dari perilaku 

menyimpang atau melanggar norma dan etika yang disepakati oleh masyarakat. 

Untuk mengetahui kontrol diri penegak hukum diukur dengan menggunakan skala 

psikologi yang berdasarkan pada komponen-komponen kontrol diri, sebagai 

berikut: behavioral control (kontrol perilaku), cognitive control (kontrol stimulus) 

dan decision control (kontrol pengambilan keputusan). 

3.4  Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi  

Menurut Arikunto (2010: 173) “populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian.” Populasi didefinisikan sebagai kelompok subyek yang hendak dikenai 

generalisasi hasil penelitian. Sebagai suatu populasi, kelompok subyek ini harus 

memiliki ciri-ciri atau karakteristik-karakteristik bersama yang membedakannya 

dari kelompok subyek yang lain. Ciri yang dimaksud tidak terbatas hanya sebagai 

ciri lokasi akan tetapi dapat terdiri dari karakteristik-karakteristik individu 

(Azwar, 2011: 77).  

Peneliti, yang hasil penelitiannya hendak diterapkan pada suatu populasi, 

harus menentukan lebih dahulu karakteristik populasinya secara jelas sebelum 

menentukan cara-cara pengambilkan sampelnya. Dengan begitu peneliti akan 
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mengetahui heterogenitas populasinya, mengetahui siapa saja yang memenuhi 

syarat sebagai anggota populasi, dapat memperkirakan besarnya sampel yang 

harus diambil, dan tahu persis kepada siapa generalisasi kesimpulan penelitiannya 

nanti akan berlaku (Azwar, 2011: 78). Adapun karakteristik populasi yang 

ditetapkan oleh peneliti adalah seluruh hakim yang berkerja di Pengadilan Negeri 

Semarang dan seluruh jaksa yang bekerja di Kejaksaan Negeri Semarang. 

3.4.2    Sampel  

Menurut Arikunto (2010: 174) “sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti.” Penelitian ini menggunakan studi populasi atau sampling 

jenuh, dimana semua subyek penelitian diambil sebagai sampel atau responden. 

Alasan peneliti memilih studi populasi atau sampling jenuh sebagai teknik 

sampling adalah karena subyek dalam penelitian ini tidak terlalu banyak yaitu 

jumlah hakim Pengadilan Negeri Semarang sebanyak 33 orang, sedangkan jumlah 

Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang sebanyak 24 orang. Jadi, jumlah sampel 

penelitian ini adalah sebanyak 57 responden.  

3.5.  Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

melalui metode angket dan skala. Metode angket digunakan untuk mengungkap 

data yang bersifat faktual atau yang dianggap fakta dan kebenaran yang diketahui 

oleh subyek. Sedangkan metode skala digunakan untuk mengungkap deskripsi 

mengenai aspek kepribadian individu (Azwar, 2012: 7).  
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Model skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala psikologi. 

Skala sikap disusun untuk mengungkapkan sikap pro dan kontra, positif dan 

negatif, setuju dan tidak-setuju terhadap suatu objek sosial. Dalam skala sikap, 

objek sosial tersebut berlaku sebagai objek sikap. Skala sikap berisi pernyataan-

pernyataan sikap (attitude statements), yaitu suatu pernyataan mengenai objek 

sikap. Pernyataan sikap terdiri atas dua macam, yaitu pernyataan yang favorabel 

(mendukung atau memihak pada objek sikap) dan pernyataan yang unfavorabel 

(tidak mendukung objek sikap) (Azwar, 2011: 97). 

Skor yang diberikan bergerak dari 1 sampai 4. Bobot penilaian untuk 

pertanyaan favorable yaitu : Sangat Tidak Sesuai (STS) = 1, Tidak Sesuai (TS) = 

2, Sesuai (S) = 3, Sangat Sesuai (SS) = 4. Sedangkan bobot penilaian untuk 

pertanyaan unfavorable yaitu : Sangat Tidak Sesuai (STS) = 4, Tidak Sesuai (TS) 

= 3, Sesuai (S) = 2, Sangat Sesuai (SS) = 1. Skor individu pada skala sikap, yang 

merupakan skor sikapnya, adalah jumlah skor dari keseluruhan pernyataan yang 

ada dalam skala (Azwar, 2011: 99). Berikut ini adalah penjelasan mengenai skala 

atau alat ukur yang akan digunakan peneliti : 

1. Angket Perilaku Etis dalam Bekerja 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur perilaku etis dalam bekerja 

menggunakan angket perilaku etis dalam bekerja disusun berdasarkan indikator-

indikator sebagai berikut: (1) berperilaku adil, (2) berperilaku jujur, (3) 

berperilaku arif dan bijaksana, (4) bersikap mandiri, (5) berintegrasi tinggi, (6) 

bertanggung jawab, (7) menjunjung tinggi harga diri, (8) berdisiplin tinggi, (9) 

berperilaku rendah hati, (10) bersikap professional.  



58 

 

 

 

Table 3.1. Blue Print Angket Perilaku Etis Dalam Bekerja  

Indikator Item  

1. Berperilaku adil 1, 14 

2. Berperilaku jujur 2,15 

3. Berperilaku arif dan bijaksana 3,6 

4. Bersikap mandiri 4,17 

5. Berintegritas tinggi 5, 11, 16, 19  

6. Bertanggungjawab 7, 18, 20 

7. Menjunjung tinggi harga diri 8, 23 

8. Berdisiplin tinggi 9, 10, 12 

9. Berperilaku rendah hati 12, 21, 24 

10. Bersikap professional 13, 25 

Total item 25 

 

2. Skala Kepuasan Imbalan 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kepuasan imbalan 

menggunakan skala kepuasan imbalan disusun berdasarkan komponen-komponen 

sebagai berikut: keadilan imbalan yang pegawai terima dengan orang lain, 

keadilan imbalan yang pegawai terima dengan kebijakan sistem dan keadilan 

imbalan yang pegawai terima dengan diri sendiri.  

Table 3.2. Blue Print Skala Kepuasan Imbalan  

Komponen Indikator 
Item  Total 

item  Fav  Unfav  

1. Keadilan imbalan yang 

pegawai terima dengan 

orang lain. 

1. Perasaan adil terhadap 

penghasilan yang  diterima 

dibandingkan dengan 

orang lain.   

1 2 2 

2. Perasaan adil terhadap 

fasilitas yang  diterima 

dibandingkan dengan 

orang lain. 

3 4 2 

3. Perasaan adil terhadap 

jaminan yang  diterima 

dibandingkan dengan 

orang lain. 

5 6 2 
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Lanjutan Table 3.2. Blue Print Skala Kepuasan Imbalan  

Komponen Indikator 
Item  Total 

item  Fav  Unfav  

 

4. Perasaan adil terhadap 

tunjangan lainnya yang 

diterima dibandingkan 

dengan orang lain. 

7 8 2 

2. Keadilan imbalan yang 

pegawai terima dengan 

kebijakan sistem. 

1. Perasaan adil terhadap 

penghasilan yang  diterima 

dari kebijakan sistem. 

9 10 2 

2. Perasaan adil terhadap 

fasilitas yang  diterima 

dari kebijakan sistem. 

11 12 2 

3. Perasaan adil terhadap 

jaminan yang  diterima 

dari kebijakan sistem. 

13 14 2 

4. Perasaan adil terhadap 

tunjangan lainnya yang  

diterima dari kebijakan 

sistem. 

15 16 2 

3. Keadilan imbalan yang 

pegawai terima dengan 

diri sendiri.   

 

1. Perasaan adil terhadap 

penghasilan yang mengacu 

pada pekerjaan 

sebelumnya atau 

komitmen keluarga. 

17 18 2 

2. Perasaan adil terhadap 

fasilitas yang mengacu 

pada pekerjaan 

sebelumnya atau 

komitmen keluarga. 

19 20 2 

3. Perasaan adil terhadap 

jaminan yang mengacu 

pada pekerjaan 

sebelumnya atau 

komitmen keluarga. 

21 22 2 

4. Perasaan adil terhadap 

tunjangan lainnya yang 

mengacu pada pekerjaan 

sebelumnya atau 

komitmen keluarga. 

23 24 2 

Total item 24 
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3. Skala Kontrol diri 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kontrol diri menggunakan 

skala kontrol diri disusun berdasarkan komponen-komponen sebagai berikut: 

behavioral control (kontrol perilaku), cognitive control (kontrol stimulus) dan 

decision control (kontrol pengambilan keputusan). 

Table 3.3. Blue Print Skala Kontrol Diri  

Indikator Item  Total 

item Fav Unfav 

1. Behavior control 1,7,25 4,10,13,16, 

19,22,28 

10 

2. Cognitive control 2,5,14,17, 

23 

8,11,20,26, 

29 

10 

3. Decisional control 9,12,18,21, 

27 

3,6,15,24, 

30 

10 

Total item 30 

 

3.6. Validitas dan Reliabilitas 

Sejauhmana kepercayaan dapat diberikan pada kesimpulan penelitian 

sosial tergantung antara lain pada akurasi dan kecermatan data yang diperoleh. 

Akurasi dan kecermatan data hasil pengukuran tergantung pada validitas dan 

reliabilitas alat ukurnya (Azwar, 2011: 105).  

Pada instrumen yang bersifat psikologis, akurasi data yang hendak 

diperoleh dapat diprediksi dengan perhitungan validitas instrumen tersebut 

melalui prosedur komputasi tertentu. Sumber eror yang dapat mengurangi 

validitas dan reliabilitas hasil pengukuran dalam tes dan skala psikologis lebih 

banyak. Eror tersebut dapat bersumber dari alat ukurnya sendiri yang mungkin 

belum memenuhi syarat, dapat berasal dari kesalahan cara administrasinya, dapat 
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bersumber dari keadaan responden yang kurang memahami isi pernyataan ataupun 

yang memiliki rasa menolak terhadap pertanyaan, dan dapat pula berasal dari 

kesalahan interpretasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri (Azwar, 2011: 106). 

3.6.1. Validitas  

Untuk mengetahui apakah skala mampu menghasilkan data yang akurat 

sesuai dengan tujuan ukurnya, diperlukan suatu proses pengujian validiats atau 

validisi. Substansi yang terpenting dalam validasi skala psikologi adalah 

membuktikan bahwa struktur seluruh aspek keperilakuan, indikator keperilakuan, 

dan item-itemnya memang membentuk suatu konstrak yang akurat bagi atribut 

yang diukur.  

Menurut Arikunto (2010: 211) “validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahian suatu instrumen. Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai viliditas yang tinggi. Sebaliknya, 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.” 

Validitas  yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas internal 

dengan jenis validitas konstruk (construct validity) yang menggunakan rumus  

Product Moment dari Karl Pearson yaitu dengan menkorelasikan antara skor yang 

diperoleh pada masing-masing item dengan skor totalnya (Arikunto, 2010: 213), 

yang perhitungannya menggunakan program SPSS versi 20.0 for Windows. 
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3.6.1.1 Hasil Uji Validitas  

1. Angket Perilaku Etis dalam Bekerja 

Pengukuran perilaku etis dalam bekerja menggunakan angket. Data yang 

diungkap oleh angket berupa data faktual atau yang dianggap fakta dan kebenaran 

yang diketahui oleh subyek (Azwar, 2012: 7). Sehingga angket perilaku etis dalam 

bekerja yang digunakan dalam penelitian ini tidak perlu dilakukan uji konsistensi 

internal.  

2. Skala Kepuasan Imbalan 

Hasil pengukuran uji konsistensi internal variabel kepuasan imbalan 

menunjukkan bahwa dari 24 item yang diuji terdapat 11 item valid dan 13 item 

tidak valid. 11 item ini diketahui valid karena memiliki r hitung > r tabel, yaitu r 

hitung > 0,361 dengan taraf signifikansi 5% dan nilai N = 30 yang memiliki 

kisaran nilai rix sebesar 0,370 sampai dengan 0,584.  Sedangkan 13 item diketahui 

tidak valid karena memiliki r hitung < r tabel, yaitu r hitung < 0,361 dengan taraf 

signifikansi 5% dan nilai N = 30 yang memiliki kisaran nilai rix sebesar 0,001 

sampai dengan 0,334. Item yang tidak valid adalah item nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 

12, 15, 16, 17, 19, dan 22. Berikut ini rincian item yang tidak valid:  
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Tabel 3.4. Rincian Item Skala Kepuasan Imbalan 

Komponen Indikator 
Item  Total 

item  Fav  Unfav  

1. Keadilan imbalan yang 

pegawai terima dengan 

orang lain. 

1. Perasaan adil terhadap 

penghasilan yang  diterima 

dibandingkan dengan 

orang lain.   

1 2* 2 

2. Perasaan adil terhadap 

fasilitas yang  diterima 

dibandingkan dengan 

orang lain. 

3* 4* 2 

3. Perasaan adil terhadap 

jaminan yang  diterima 

dibandingkan dengan 

orang lain. 

5* 6* 2 

4. Perasaan adil terhadap 

tunjangan lainnya yang  

diterima dibandingkan 

dengan orang lain. 

7* 8 2 

2. Keadilan imbalan yang 

pegawai terima dengan 

kebijakan sistem. 

1. Perasaan adil terhadap 

penghasilan yang  diterima 

dari kebijakan sistem. 

9 10 2 

2. Perasaan adil terhadap 

fasilitas yang  diterima 

dari kebijakan sistem. 

11* 12* 2 

3. Perasaan adil terhadap 

jaminan yang  diterima 

dari kebijakan sistem. 

13 14 2 

4. Perasaan adil terhadap 

tunjangan lainnya yang  

diterima dari kebijakan 

sistem. 

15* 16* 2 

3. Keadilan imbalan yang 

pegawai terima dengan 

diri sendiri.   

 

1. Perasaan adil terhadap 

penghasilan yang mengacu 

pada pekerjaan 

sebelumnya atau 

komitmen keluarga. 

17* 18 2 

2. Perasaan adil terhadap 

fasilitas yang mengacu 

pada pekerjaan 

sebelumnya atau 

komitmen keluarga. 

19* 20 2 
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Lanjutan Tabel 3.5. Rincian Item Skala Kepuasan Imbalan 

Komponen Indikator 
Item  Total 

item  Fav  Unfav  

3. Keadilan imbalan yang 

pegawai terima dengan 

diri sendiri.   

 

3. Perasaan adil terhadap 

jaminan yang mengacu 

pada pekerjaan 

sebelumnya atau 

komitmen keluarga. 

21 22* 2 

4. Perasaan adil terhadap 

tunjangan lainnya yang 

mengacu pada pekerjaan 

sebelumnya atau 

komitmen keluarga. 

23 24 2 

Total  24 

Keterangan : (*) merupakan item yang tidak valid 

3. Skala Kontrol Diri 

Hasil pengukuran uji konsistensi internal variabel kontrol diri 

menunjukkan bahwa dari 30 item yang diuji terdapat 19 item valid dan 11 item 

tidak valid. 19 item ini diketahui valid karena memiliki r hitung > r tabel, yaitu r 

hitung > 0,361 dengan taraf signifikansi 5% dan nilai N = 30 yang memiliki 

kisaran nilai rix sebesar 0,369 sampai dengan 0,729.  Sedangkan 11 item diketahui 

tidak valid karena memiliki r hitung < r tabel, yaitu r hitung < 0,361 dengan taraf 

signifikansi 5% dan nilai N = 30 yang memiliki kisaran nilai rix sebesar 0,029 

sampai dengan 0,321. Item yang tidak valid adalah item nomor 1, 5, 9, 10, 17, 21, 

23, 24, 26, 28, dan 30.  Berikut ini rincian item yang tidak valid:  
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Tabel 3.5. Rincian  Item Skala Kontrol Diri 

 

Indikator Item  Total 

item Fav Unfav 

1. Behavior control 1*,7,25 4,10*,13,16, 

19,22,28* 

10 

2. Cognitive control 2,5*,14,17*, 

23* 

8,11,20,26*, 

29 

10 

3. Decisional control 9*,12,18,21*, 

27 

3,6,15,24*, 

30* 

10 

Total item 30 

  Keterangan : (*) merupakan item yang tidak valid 

3.6.2. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah taraf keterpercayaan atau taraf konsistensi hasil ukur, 

seberapa tinggikah suatu taraf keofisien reliabilitas yang dapat dianggap 

mencerminkan tinggi keterpercayaan dan kecermatan yang memuaskann suatu 

instrumen (Azwar, 2012: 127).Uji reliabitas alat ukur dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan internal consistency (Chonbach’s alpha coefficient) 

yang hanya memerlukan satu kali pengenaan tes tunggal pada sekelompok 

individu sebagai subyek dengan tujuan untuk melihat konsistensi didalam tes itu 

sendiri. Teknik ini dipandang ekonomis, praktis, dan berefisien tinggi, sehingga 

hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi (Arikunto, 2010: 238), yang 

perhitungannya menggunakan program SPSS versi 20.0 for Windows.   

Uji reliabilitas skala kepuasan imbalan dan kontrol diri menggunakan 

teknik satatistik Cronbach’s Alpha dengan program SPSS versi 20.0 for Windows. 

Sedangkan angket perilaku etis dalam bekerja tidak perlu dilakukan uji 

reliabilitas, karena tidak dilakukan uji validitas.  Interpretasi reliabilitas sebagai 

berikut:  
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Tabel 3.6. Interpretasi Reliabilitas 

Besarnya linier r Interpretasi  

Antara 0,801 – 1,00 Baik 

0,601 – 0,800 Cukup 

0,401 – 0,600 Agak Kurang 

0,201 – 0,400 Kurang 
0,001 – 0,200 Sangat Kurang 

 

3.6.2.1 Hasil Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas pada skala kepuasan imbalan diperoleh koefisien 

reliabilitas sebesar 0,743. Berdasarkan tabel 3.7. maka skala kepuasan imbalan 

reliabel dan berada pada kategori cukup. 

Tabel 3.7. Reliability Statistics Skala Kepuasan Imbalan 

Cronbach’s Alpha Nof Items 

,743 11 

 

Hasil uji reliabilitas pada skala kontrol diri diperoleh koefisien reliabilitas 

sebesar 0,876. Berdasarkan tabel 3.8. maka skala kontrol diri reliabel dan berada 

pada kategori baik. 

Tabel 3.8. Reliability Statistics Skala Kontrol Diri 

Cronbach’s Alpha Nof Items 

,876 19 
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3.7  Teknik Analisis Data 

Secara garis besar, pekerjaan analisis data meliputi 3 langkah, yaitu; 

persiapan, tabulasi, dan penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian 

(Arikunto, 2010: 278). Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan 

menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS versi 20.0 for Windows. 

Guna menjawab hipotesis yaitu kepuasan imbalan dan kontrol diri berpengaruh 

positif terhadap perilaku etis dalam bekerja penegak hukum digunakan analisis 

regresi yaitu analisis regresi linier berganda. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini merupakan kajian ilmiah mengenai pengaruh kepuasan 

imbalan dan kontrol diri terhadap perilaku etis dalam bekerja penegak hukum.  

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan 

penelitian yaitu mengetahui gambaran kepuasan imbalan, kontrol diri dan perilaku 

etis dalam bekerja penegak hukum serta pengaruh kepuasan imbalan dan kontrol 

diri terhadap perilaku etis dalam bekerja penegak hukum. Pada bab ini akan 

disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan proses, hasil dan pembahasan hasil 

penelitian yang meliputi beberapa tahap antara lain persiapan penelitian, 

pelaksanaan penelitian, deskripsi data hasil penelitian, analisis data dan 

pembahasan hasil penelitian.  

4.1  Persiapan Penelitian 

4.1.1 Orientasi Kancah Penelitian 

 Orientasi kancah merupakan salah satu tahap sebelum penelitian 

dilakukan. Peneliti perlu memahami kancah atau tempat penelitian. Orientasi 

kancah dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. Tujuan dilaksanakan orientasi 

kancah adalah untuk mengetahui kesesuaian karakteristik subyek penelitian 

dengan lokasi penelitian. Penelitian ini diawali dengan melakukan studi 

pendahuluan dan pengambilan data untuk mengetahui kondisi tempat dan subyek 

penelitian. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Pengadilan Negeri 
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Semarang melalui metode wawancara dengan beberapa narasumber untuk 

memperkuat fenomena berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Penelitian tentang “Pengaruh Kepuasan Imbalan dan Kontrol Diri 

Terhadap Perilaku Etis Dalam Bekerja Pada Penegak Hukum” ini dilaksanakan di 

Pengadilan Negeri Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang. Peneliti memilih 

lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang 

berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan. Ditemukan fakta bahwa 

masih ada penegak hukum berperilaku tidak etis saat bekerja, melanggar kode etik 

perilaku yang tercantum dalam peraturan pemerintah dan merugikan masyarakat. 

Pengadilan Negeri Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang dipilih karena 

kedua lembaga lembaga yang mempunyai wewenang untuk melegitimasi suatu 

perbuatan apakah sesuai dengan hukum atau tidak. Ditangan lembaga inilah suatu 

keadilan dapat diwujudkan.  

4.1.2 Penentuan Sampel  

Penelitian ini menggunakan studi populasi atau sampling jenuh, dimana 

semua subyek penelitian diambil sebagai sampel atau responden. Jumlah sampel 

penelitian ini adalah 57 responden yaitu hakim Pengadilan Negeri Semarang 

sebanyak 33 orang dan jaksa Kejaksaan Negeri Semarang sebanyak 24 orang. 

Dari jumlah 33 hakim yang diberikan angket dan skala, hakim yang mengisi 

angket dan skala secara lengkap sejumlah 20 orang. Sedangkan, dari jumlah 24 

jaksa diberikan angket dan skala, jaksa yang mengisi angket dan skala  secara 

lengkap sejumlah 10 orang. Jadi, jumlah keseluruhan responden yang mengisi 

angket dan skala secara lengkap adalah 30 responden. 



70 

 

 

 

4.1.3 Penyusunan Instrumen 

Sebelum melaksanakan penelitian di lapangan, maka perlu dipersiapkan 

instrumen sebagai alat pengumpulan data dari subyek atau responden di lapangan. 

Persiapan instrumen ini meliputi penyusunan dan pencetakan instrumen. Proses 

penyusunan instrumen dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, 

antara lain : 

1. Menyusun instrumen penelitian 

Penyusunan instrumen dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu 

variabel penelitian untuk kemudian ditentukan  beberapa komponen atau indikator 

yang membangun variabel tersebut. Langkah selanjutnya membuat item 

pernyataan yang merujuk pada indikator perilaku yang telah ditentukan. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket perilaku etis 

dalam bekerja serta skala psikologi yaitu skala kepuasan imbalan serta skala 

kontrol diri.  

2. Menentukan karakteristik jawaban yang dikehendaki 

Jawaban dari masing-masing skala disusun secara kontinum berdasarkan 

skala psikologi dengan beberapa penyesuaian. Angket perilaku etis menggunakan 

5 alternatif jawaban yaitu 1-5 setiap angka pada garis menunjukkan seberapa 

sering anda berperilaku seperti yang tercantum pada pernyataan. Semakin ke 

kanan semakin menunjukkan seberapa sering perilaku yang ada pada pernyataan 

anda lakukan. Skala kepuasan imbalan menggunakan 4 alternatif jawaban, yaitu 

Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 
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Sedangkan skala kontrol diri menggunakan 4 alternatif jawaban, yaitu Selalu 

(SL), Sering (SR), Jarang (JR) dan Tidak Pernah (TP).  

3. Menyusun format instrumen 

Setelah item angket dan skala dan karakteristik jawaban ditentukan, maka 

langkah berikutnya adalah menyusun format instrumen. Format skala dalam 

penelitian ini disusun secara jelas untuk mempermudah reponden dalam mengisi 

skala. Adapun format instrumen terdiri dari : 

1) Halaman sampul muka 

Halaman sampul berisi judul skala penelitian, namun judul tidak ditulis 

secara eksplisit mengenai variabel apa yang diukur. Hal ini dilakukan agar 

responden menjawab dengan apa adanya sesuai dengan kondisi yang 

dirasakan responden.  

2) Kata pengantar 

Kata pengantar berisi penjelasan mengenai latar belakang peneliti 

melaksanakan penelitian.  

3) Identitas responden 

Identitas responden berisi data demografis responden seperti 

responden, jenis kelamin, usia, agama, suku, status, jumlah anak, status 

pekerjaan pasangan, masa kerja, pendidikan terakhir dan pernah bekerja di 

tempat lain atau tidak. 

4) Petunjuk pengisian 

Pentunjuk pengisian dalam skala ini terdiri dari petunjuk cara 

mengerjakan atau mengisi skala penelitian. Petujuk pengisian juga berisi cara 
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memberikan jawaban, mengoreksi jawaban bila ingin mengganti serta hal lain 

yang bersifat teknis dalam pengisian skala penelitian. Petunjuk pengisian ini 

diberikan untuk mempermudah responden dalam pengisian skala penelitian 

yang diberikan. 

5) Butir instrumen 

Butir instrumen merupakan serangkaian penyataan yang merujuk pada 

indikator perilaku sesuai dengan komponen dan variabel yang ada dalam blue-

print penelitan. Responden diminta untuk menjawab pernyataan tersebut 

sesuai dengan perilaku yang dirasakan dan dilakukan responden. Banyaknya 

butir instrumen meliputi 25 butir item untuk angket perilaku etis dalam 

bekerja, 24 butir item untuk skala kepuasan imbalan dan 30 butir item  untuk 

skala kontrol diri. 

4.1.4 Prosedur Pengumpulan Data 

Setelah subyek telah ditentukan serta instrumen penelitian sudah siap 

untuk dibagikan kepada responden maka langkah persiapan berikutnya adalah 

menentukan prosedur dalam pengumpulan data yang akan dilaksanakan. Prosedur 

pengumpulan data pada penelitian ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut :  

2. Membagikan instrumen penelitian yaitu angket perilaku etis dalam bekerja, 

skala kepuasan imbalan dan skala kontrol diri kepada responden penelitian. 

3. Mengambil instrumen penelitian yang telah diisi dari para responden.  

4. Mengecek instrumen penelitian yang telah di isi oleh responden penelitian 

meliputi kelengkapan demografi responden dan apakah sudah semua item 

pernyataan pada instrumen penelitian dijawab secara lengkap.  
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5. Memberi skor pada masing-masing jawaban yang telah diisi oleh responden 

dengan mengacu pada sistem penilaian dan blue-print penelitian. 

6. Melakukan tabulasi data. 

Melakukan pengolahan data menggunakan bantuan dari program SPSS versi 

20.0 for Windows. 

 

4.2  Pelaksanaan Penelitian 

4.2.1 Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2013 - 6 Februari 

2014. Tanggal 30 Desember 2013 - 12 Januari 2014 mengambil data di 

Pengadilan Negeri Semarang dan tanggal 20 Januari - 6 Februari 2014 mengambil 

data di Kejaksaan Negeri Semarang. Peneliti menggunakan try out terpakai. Try 

out terpakai adalah istilah yang digunakan untuk proses penelitian yang 

menggunakan sampel yang sama dengan sampel yang digunakan untuk menguji 

konsistensi internal dan reliabilitas alat ukur. Hal ini dikarenakan keefektifitas 

waktu subyek penelitian. Selain itu, pertimbangan sulitnya mendapatkan subyek 

menjadi alasan penting dalam menentukan penggunaan  try out terpakai. 

Pengumpulan data menggunakan skala kepuasan imbalan, skala kontrol 

diri dan  angket perilaku etis dalam bekerja. Skala kepuasan imbalan memiliki 

empat pilihan jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS) 

dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Skala kontrol diri memiliki empat jawaban yaitu 

Selalu (SL), Sering (SR), Jarang (JR) dan Tidak Pernah (TP). Sedangkan, angket 

perilaku etis dalam bekerja memiliki lima pilihan jawaban, semakin ke kanan 

semakin menunjukkan seberapa sering perilaku yang ada pada pilihan dilakukan. 
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4.2.2 Pelaksanaan Skoring dan Coding 

Langkah selanjutnya setelah pengumpulan data selesai adalah melakukan 

skoring pada skala kepuasan imbalan, kontrol diri dan coding pada angket 

perilaku etis dalam bekerja atas jawaban yang diberikan oleh subyek penelitian. 

Rentang skor skala kepuasan imbalan dan kontrol diri adalah satu sampai empat. 

Sedangkan rentang coding angket perilaku etis dalam bekerja adalah satu sampai 

lima. Skoring dan coding atas jawaban subyek penelitian disajikan dalam bentuk 

tabulasi data yang kemudian dilakukan pengolahan data meliputi uji konsistensi 

internal, uji reliabilitas, analisis data demografi, uji statistik deskriptif, uji beda 

data demografi, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji interkorelasi antar variabel. 

4.3  Demografi Responden 

4.3.1 Data Demografi Responden 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 30 responden. Data demografi 

responden penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, masa kerja, latar belakang 

pendidikan terakhir, golongan jabatan, status pasangan dan pengalaman bekerja di 

tempat lain. Deskripsi data demografi responden perlu diuraiakan agar dapat 

memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai keadaan responden. Data 

demografi responden disajikan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4.1. Demografi Responden 

Demografi  Kategori  Frekuensi  Presentase 

Jenis Kelamin Pria  

Wanita  

22 

8 

73,33% 

26,67% 

Usia  21-40 tahun 

41-60 tahun 

6 

24 

20% 

80% 

Masa kerja 5-24 tahun 

25-44 tahun 

12 

18 

40% 

60% 

Pendidikan  S1 

S2 

10 

20 

33,33% 

66,67% 

Golongan Jabatan III (b/c/d) 

IV (c/d) 

10 

20 

66,67% 

33,33% 

Bekerja di Tempat Lain Pernah 

Tidak Pernah 

4 

26 

13,33% 

86,67% 

Status Pekerjaan 

Pasangan 

Bekerja 

Tidak Bekerja 

22 

8 

73,33% 

26,67% 

 

Tabel 4.1. menunjukkan deskripsi demografi responden dalam penelitian. 

Berdasarkan hasil data demografi responden, mayoritas responden berjenis 

kelamin pria sebanyak 22 responden (73,33%). Usia responden mayoritas antara 

41-60 tahun sebanyak 24 responden (80%). Masa kerja responden mayoritas 

antara 25-44 tahun sebanyak 18 responden (60%). Latar belakang pendidikan 

terakhir responden mayoritas adalah lulusan S2 sebanyak 20 responden (66,67%). 

Golongan jabatan responden mayoritas adalah golongan IV c/d sebanyak 20 

responden (66,67%). Mayoritas responden tidak pernah bekerja di tempat lain 

yaitu sebanyak 26 responden (86,67). Dan mayoritas responden mempunyai 

pasangan yang bekerja sebanyak 22 responden (73,33%). 
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4.3.2 Analisis Deskriptif Demografi Responden 

Analisis deskriptif demografi responden bertujuan untuk membandingkan 

rata-rata dari dua kelompok yang tidak berhubungan, apakah ada perbedaan antara 

kedua kelompok tersebut dengan melihat nilai mean masing-masing kelompok. 

Analisis deskriptif demografi responden dalam penelitian ini perhitungannya 

menggunakan program  SPSS versi 20.0 for Windows.  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif demografi responden, peneliti hanya  

mengambarkan demografi responden secara deskriptif dan selanjutnya untuk 

melihat apakah ada perbedaan antara dua kelompok yang berbeda pada masing-

masing item demografi responden. Sehingga hasil data demografi responden 

tersebut tidak dibahas pada Bab 2 dan tidak dilakukannya uji hipotesis. Data 

demografi responden digunakan sebagai data tambahan dalam penelitian ini 

dengan tujuan dapat memperkaya cakupan pembahasan Bab 4.  

4.3.2.1 Gambaran Demografi Responden Terkait Perilaku Etis Dalam Bekerja  

Berikut ini merupakan hasil analisis deskriptif demografi responden terkait 

perilaku etis dalam bekerja penegak hukum. 

1. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Terkait Perilaku 

Etis dalam Bekerja  

Gambaran demografi ditinjau dari jenis kelamin responden bertujuan 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan perilaku etis dalam bekerja antara jenis 

kelamin pria dan wanita. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam tabel berikut:  
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Tabel 4.2. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Terkait Perilaku Etis Dalam Bekerja 

Perilaku Etis dalam Bekerja 

 Jenis Kelamin 

Pria Wanita  

N 22 8 

Mean 101,3182 108,6250 

 

Tabel 4.2. menampilkan mayoritas responden berjenis kelamin pria yaitu 

sebanyak 22 responden (73,33%) dan responden berjenis kelamin wanita 

sebanyak 8 responden (26,67%). Sedangkan nilai mean kedua kelompok 

menunjukkan bahwa nilai mean wanita lebih besar dibandingkan nilai mean pria 

(108,625 > 101,318). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

perilaku etis dalam bekerja pada wanita lebih tinggi dibandingkan pria.  

2. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Usia Terkait Perilaku Etis 

dalam Bekerja  

Gambaran demografi ditinjau dari usia responden bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan perilaku etis dalam bekerja antara responden 

yang berusia 21-40 tahun dan 41-60 tahun. Hasil analisis deskriptif disajikan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 4.3. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Usia  

Terkait Perilaku Etis Dalam Bekerja 

Perilaku Etis dalam Bekerja 

 Usia 

41-60 tahun 21-40 tahun 

N 24 6 

Mean 104,7500 97,3333 
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Tabel 4.3. menampilkan mayoritas responden berusia antara 41-60 tahun 

yaitu sebanyak 24 responden (80%) dan responden berusia antara 21-40 tahun 

sebanyak 6 responden (20%). Sedangkan nilai mean kedua kelompok 

menunjukkan bahwa nilai mean responden yang berusia 41-60 tahun lebih besar 

dibandingkan nilai mean responden yang berusia 21-40 tahun (104.625 > 97,333). 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku etis dalam bekerja 

pada responden yang berusia 41-60 tahun lebih tinggi dibandingkan responden 

yang berusia 21-40 tahun.  

3. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Masa Kerja Responden Terkait 

Perilaku Etis dalam Bekerja  

Gambaran demografi ditinjau dari masa kerja responden bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan perilaku etis dalam bekerja antara responden 

dengan masa kerja 5-24 tahun dan 25-44 tahun. Hasil analisis deskriptif disajikan 

dalam tabel berikut:  

Tabel 4.4. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan                                 

Masa Kerja Terkait Perilaku Etis Dalam Bekerja 

Perilaku Etis dalam Bekerja 

 Masa Kerja 

25-44 tahun 5-24 tahun 

N 18 12 

Mean 107,222 97,3333 

 

Tabel 4.4. menampilkan mayoritas responden mempunyai masa kerja 

antara 25-44 tahun yaitu sebanyak 18 responden (60%) dan responden dengan 

masa kerja antara 5-24 tahun sebanyak 12 responden (40%) . Sedangkan nilai 
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mean kedua kelompok menunjukkan bahwa nilai mean responden dengan masa 

kerja 25-44 tahun lebih besar dibandingkan nilai mean responden dengan masa 

kerja 5-24 tahun (107,222 > 97,333). Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa perilaku etis dalam bekerja pada responden dengan masa kerja 

25-44 tahun lebih tinggi dibandingkan responden dengan masa kerja 5-24 tahun.  

4. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 

Terkait Perilaku Etis dalam Bekerja  

Gambaran demografi ditinjau dari latar belakang pendidikan akhir  

responden bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan perilaku etis dalam 

bekerja antara responden dengan latar pendidikan akhir S1 dan S2. Hasil analisis 

deskriptif disajikan dalam tabel berikut:  

Tabel 4.5. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Latar Belakang 

Pendidikan Responden Terkait Perilaku Etis Dalam Bekerja 

Perilaku Etis dalam Bekerja 

 Pendidikan 

S2 S1 

N 20 10 

Mean 103,40000 103,0000 

Sig. (2-tailed) .947 

 

 

Tabel 4.5. menampilkan mayoritas responden mempunyai latar belakang 

pendidikan terakhir lulusan S2 yaitu sebanyak 20 responden (66,67%) dan 

responden lulusan S1 sebanyak 10 responden (33,33%). Sedangkan nilai mean 

kedua kelompok menunjukkan bahwa nilai mean responden dengan latar belakang 

pendidikan akhir S2 lebih besar dibandingkan nilai mean responden dengan latar 
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belakang pendidikan akhir S1 (103,400 > 103,000). Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa perilaku etis dalam bekerja pada responden dengan latar 

belakang pendidikan akhir S2 lebih tinggi dibandingkan responden dengan latar 

belakang pendidikan akhir S1.  

5. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Golongan Jabatan Terkait 

Perilaku Etis dalam Bekerja  

Gambaran demografi ditinjau dari golongan jabatan responden bertujuan 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan perilaku etis dalam bekerja antara 

responden dengan golongan jabatan III b/c/d dan IV c/d. Hasil analisis deskriptif 

disajikan dalam tabel berikut:  

Tabel 4.6. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Golongan 

Jabatan Terkait Perilaku Etis Dalam Bekerja 

Perilaku Etis dalam Bekerja 

 Golongan Jabatan 

IVc/d IIIb/c/d 

N 20 10 

Mean 106,60000 96,6000 

Sig. (2-tailed) .087 

 

Tabel 4.6. menampilkan mayoritas responden mempunyai golongan 

jabatan IV c/d yaitu sebanyak 20 responden (66,67%) dan golongan jabatan IIIb/c 

sebanyak 10 (33,33%). Sedangkan nilai mean kedua kelompok menunjukkan 

bahwa nilai mean responden dengan golongan jabatan IV c/d lebih besar 

dibandingkan nilai mean responden dengan golongan jabatan III b/c/d (106,600 > 

96,600). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku etis dalam 
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bekerja pada responden dengan golongan jabatan IV c/d lebih tinggi dibandingkan 

dengan golongan jabatan III b/c/d.  

6. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Pengalaman Responden 

Bekerja Terkait Perilaku Etis dalam Bekerja  

Gambaran demografi ditinjau dari pengalaman responden bekerja di 

tempat lain bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan perilaku etis dalam 

bekerja antara responden yang pernah bekerja di tempat lain dan responden yang 

tidak pernah bekerja di tempat lain. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam tabel 

berikut:  

Tabel 4.7. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Pengalaman Bekerja 

Terkait Perilaku Etis Dalam Bekerja 

Perilaku Etis dalam Bekerja 

 Bekerja di tempat lain 

Pernah Tidak pernah 

N 4 26 

Mean 102,8077  106,2500 

 

Tabel 4.7. menampilkan mayoritas responden tidak pernah bekerja di 

tempat lain yaitu sebanyak 26 responden (86,67) dan responden yang pernah 

bekerja di tempat lain sebanyak 4 responden (13,33%). Sedangkan nilai mean 

kedua kelompok menunjukkan bahwa nilai mean responden yang tidak pernah 

bekerja di tempat lain lebih besar dibandingkan nilai mean responden yang pernah 

bekerja di tempat lain (106,250 > 102,807). Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa perilaku etis dalam bekerja pada responden yang tidak pernah 
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bekerja di tempat lain lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang pernah 

bekerja di tempat lain.  

7. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Status Pekerjaan Pasangan 

Responden Terkait Perilaku Etis dalam Bekerja  

Gambaran demografi ditinjau dari status pekerjaan responden bertujuan 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan perilaku etis dalam bekerja antara 

responden yang mempunyai pasangan bekerja dan responden yang mempunyai 

pasangan tidak bekerja. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam tabel berikut:  

Tabel 4.8. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Status Pekerjaan 

Pasangan Terkait Perilaku Etis Dalam Bekerja 

Perilaku Etis dalam Bekerja 

 Status Pekerjaan Pasangan 

Bekerja Tidak bekerja 

N 22 8 

Mean 102,5000 105,3750 

 

Tabel 4.8. menampilkan mayoritas responden mempunyai pasangan yang 

bekerja yaitu sebanyak 22 responden (73,33%) dan responden yang mempunyai 

pasangan tidak bekerja sebannyak 8 (26,67%). Sedangkan nilai mean kedua 

kelompok menunjukkan bahwa nilai mean responden yang mempunyai pasangan 

tidak bekerja lebih besar dibandingkan nilai mean responden yang mempunyai 

pasangan bekerja (105,375 > 102,5). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa perilaku etis dalam bekerja pada responden yang mempunyai pasangan 

tidak bekerja lebih tinggi dibandingkan nilai mean responden yang mempunyai 

pasangan bekerja.  
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4.3.2.2 Gambaran Demografi Responden Terkait Kepuasan Imbalan  

Berikut ini merupakan hasil analisis deskriptif demografi responden terkait 

kepuasan imbalan dalam bekerja penegak hukum. 

1. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Terkait 

Kepuasan Imbalan 

Gambaran demografi ditinjau dari jenis kelamin responden bertujuan 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan kepuasan imbalan antara jenis kelamin 

pria dan wanita. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam tabel berikut:  

Tabel 4.9. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan                                  

Jenis Kelamin Terkait Kepuasan Imbalan 

Kepuasan Imbalan 

 Jenis Kelamin 

Pria Wanita  

N 22 8 

Mean 27,3750  26,1364 

 

Tabel 4.9. menampilkan mayoritas responden berjenis kelamin pria yaitu 

sebanyak 22 responden (73,33%) dan responden berjenis kelamin wanita 

sebanyak 8 responden (26,67%). Sedangkan nilai mean kedua kelompok 

menunjukkan bahwa nilai mean pria lebih besar dibandingkan nilai mean wanita 

(27,375 > 26,136). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

imbalan pada pria lebih tinggi dibandingkan wanita.  
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2. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Usia Terkait Kepuasan 

Imbalan 

Gambaran demografi ditinjau dari usia responden bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan kepuasan imbalan antara responden yang 

berusia 21-40 tahun dan 41-60 tahun. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam 

tabel berikut:  

Tabel 4.10. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan                          

Usia Terkait Kepuasan Imbalan 

Kepuasan Imbalan 

 Usia 

41-60 tahun 21-40 tahun  

N 24 6 

Mean 26,6250 25,8333 

 

Tabel 4.10. menampilkan mayoritas responden berusia antara 41-60 tahun 

yaitu sebanyak 24 responden (80%) dan responden berusia antara 21-40 tahun 

sebanyak 6 responden (20%). Sedangkan nilai mean kedua kelompok 

menunjukkan bahwa nilai mean responden yang berusia 41-60 tahun lebih besar 

dibandingkan nilai mean responden yang berusia 21-40 tahun (26,625 > 25,833). 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan imbalan pada 

responden yang berusia 41-60 tahun lebih tinggi dibandingkan responden yang 

berusia 21-40 tahun.  
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3. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Masa Kerja Responden Terkait 

Kepuasan Imbalan 

Gambaran demografi ditinjau dari masa kerja responden bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan kepuasan imbalan antara responden dengan 

masa kerja 5-24 tahun dan 25-44 tahun. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam 

tabel berikut:  

Tabel 4.11. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan                               

Masa Kerja Terkait Kepuasan Imbalan 

Kepuasan Imbalan 

 Masa Kerja 

25-44 tahun 5-24 tahun  

N 18 12 

Mean 26,7778 26,0000 

Sig. (2-tailed) .657 

 

Tabel 4.11. menampilkan mayoritas responden mempunyai masa kerja 

antara 25-44 tahun yaitu sebanyak 18 responden (60%) dan responden dengan 

masa kerja antara 5-24 tahun sebanyak 12 responden (40%).  Sedangkan nilai 

mean kedua kelompok menunjukkan bahwa nilai mean responden dengan masa 

kerja 25-44 tahun lebih besar dibandingkan nilai mean responden dengan masa 

kerja 5-24 tahun (26,777 > 26). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kepuasan imbalan pada responden dengan masa kerja 25-44 tahun lebih 

tinggi dibandingkan responden dengan masa kerja 5-24 tahun.  
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4. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 

Terkait Kepuasan Imbalan 

Gambaran demografi ditinjau dari latar belakang pendidikan akhir  

responden bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kepuasan imbalan 

antara responden dengan latar pendidikan akhir S1 dan S2. Hasil analisis 

deskriptif disajikan dalam tabel berikut:  

Tabel 4.12. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Latar Belakang 

Pendidikan Responden Terkait Kepuasan Imbalan 

Kepuasan Imbalan 

 Pendidikan  

S2 S1  

N 20 10 

Mean 27,5000 25,9500 

 

Tabel 4.12. menampilkan mayoritas responden mempunyai latar belakang 

pendidikan terakhir lulusan S2 yaitu sebanyak 20 responden (66,67%) dan 

responden lulusan S1 sebanyak 10 responden (33,33%).  Sedangkan nilai mean 

kedua kelompok menunjukkan bahwa nilai mean responden dengan latar belakang 

pendidikan akhir S2 lebih besar dibandingkan nilai mean responden dengan latar 

belakang pendidikan akhir S1 (27,5 > 25,95). Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan imbalan pada responden dengan latar belakang 

pendidikan akhir S2 lebih tinggi dibandingkan responden dengan latar belakang 

pendidikan akhir S1.  
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5. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Golongan Jabatan Terkait 

Kepuasan Imbalan 

Gambaran demografi ditinjau dari golongan jabatan responden bertujuan 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan kepuasan imbalan antara responden 

dengan golongan jabatan III b/c/d dan IV c/d. Hasil analisis deskriptif disajikan 

dalam tabel berikut:  

Tabel 4.13. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan            

Golongan Jabatan Terkait Kepuasan Imbalan 

Kepuasan Imbalan 

 Golongan Jabatan 

IVc/d IIIb/c/d 

N 20 10 

Mean 27,3000 24,8000 

Sig. (2-tailed) .163 

 

Tabel 4.13. menampilkan mayoritas responden mempunyai golongan 

jabatan IV c/d yaitu sebanyak 20 responden (66,67%) dan golongan jabatan IIIb/c 

sebanyak 10 (33,33%). Sedangkan nilai mean kedua kelompok menunjukkan 

bahwa nilai mean responden dengan golongan jabatan IV c/d lebih besar 

dibandingkan nilai mean responden dengan golongan jabatan III b/c/d (27,3 > 

24,8). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan imbalan 

pada responden dengan golongan jabatan IV c/d lebih tinggi dibandingkan dengan 

golongan jabatan III b/c/d.   
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6. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Pengalaman Responden 

Bekerja Terkait Kepuasan Imbalan  

Gambaran demografi ditinjau dari pengalaman responden bekerja di 

tempat lain bertujuan untuk mengetahui apakah ada kepuasan imbalan antara 

responden yang pernah bekerja di tempat lain dan responden yang tidak pernah 

bekerja di tempat lain. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam tabel berikut:  

Tabel 4.14. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan              

Pengalaman Bekerja Terkait Kepuasan Imbalan 

Kepuasan Imbalan 

 Bekerja ditempat lain 

Pernah  Tidak pernah 

N 4 26 

Mean 24,2500 24,8000 

 

Tabel 4.14. menampilkan mayoritas responden tidak pernah bekerja di 

tempat lain yaitu sebanyak 26 responden (86,67) dan responden yang pernah 

bekerja di tempat lain sebanyak 4 responden (13,33%). Sedangkan nilai mean 

kedua kelompok menunjukkan bahwa nilai mean responden yang tidak pernah 

bekerja di tempat lain lebih besar dibandingkan nilai mean responden yang pernah 

bekerja di tempat lain (24,800 > 24,25). Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan imbalan pada responden yang tidak pernah bekerja 

di tempat lain lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang pernah bekerja di 

tempat lain.  
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7. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Status Pekerjaan Pasangan 

Responden Terkait Kepuasan Imbalan 

Gambaran demografi ditinjau dari status pekerjaan responden bertujuan 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan kepuasan imbalan antara responden yang 

mempunyai pasangan bekerja dan responden yang mempunyai pasangan tidak 

bekerja. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam tabel berikut:  

Tabel 4.15. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan                             

Status Pekerjaan Pasangan Terkait Perilaku Etis dalam Bekerja 

Kepuasan Imbalan 

 Status Pekerjaan Pasangan 

Bekerja Tidak bekerja 

N 22 8 

Mean 26,5000  26,4545 

 

Tabel 4.15. menampilkan mayoritas responden mempunyai pasangan yang 

bekerja yaitu sebanyak 22 responden (73,33%) dan responden yang mempunyai 

pasangan tidak bekerja sebannyak 8 (26,67%).  Sedangkan nilai mean kedua 

kelompok menunjukkan bahwa nilai mean responden yang mempunyai pasangan 

bekerja lebih besar dibandingkan nilai mean responden yang mempunyai 

pasangan tidak bekerja (26,5 > 26,454). Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan imbalan pada responden yang mempunyai pasangan 

bekerja lebih tinggi dibandingkan nilai mean responden yang mempunyai 

pasangan tidak bekerja.  
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4.3.2.3 Gambaran Demografi Responden Terkait Kontrol Diri 

Berikut ini merupakan hasil analisis deskriptif demografi responden terkait 

kontrol diri penegak hukum. 

1. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Terkait Kontrol 

Diri 

Gambaran demografi ditinjau dari jenis kelamin responden bertujuan 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan kontrol diri antara jenis kelamin pria dan 

wanita. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam tabel berikut:  

Tabel 4.16. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan                                

Jenis Kelamin Terkait Kontrol Diri 

Kontrol Diri 

 Jenis Kelamin 

Pria Wanita  

N 22 8 

Mean 53,1818 58,0000 

Sig. (2-tailed) .174 

 

Tabel 4.16. menampilkan mayoritas responden berjenis kelamin pria yaitu 

sebanyak 22 responden (73,33%) dan responden berjenis kelamin wanita 

sebanyak 8 responden (26,67%). Sedangkan nilai mean kedua kelompok 

menunjukkan bahwa nilai mean wanita lebih besar dibandingkan nilai mean pria 

(58 > 53,181). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kontrol diri 

pada wanita lebih tinggi dibandingkan pria.  
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2. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Usia Terkait Kontrol Diri 

Gambaran demografi ditinjau dari usia responden bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan kontrol diri antara responden yang berusia 21-

40 tahun dan 41-60 tahun. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam tabel berikut:  

Tabel 4.17. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan                           

Usia Terkait Kontrol Diri 

Kontrol Diri 

 Usia  

41-60 tahun 21-40 tahun  

N 24 6 

Mean 55,2917 51,1667 

 

Tabel 4.17. menampilkan mayoritas responden berusia antara 41-60 tahun 

yaitu sebanyak 24 responden (80%) dan responden berusia antara 21-40 tahun 

sebanyak 6 responden (20%). Sedangkan nilai mean kedua kelompok 

menunjukkan bahwa nilai mean responden yang berusia 41-60 tahun lebih besar 

dibandingkan nilai mean responden yang berusia 21-40 tahun (55,291 > 51,166). 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kontrol diri pada responden 

yang berusia 41-60 tahun lebih tinggi dibandingkan responden yang berusia 21-40 

tahun.  

3. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Masa Kerja Responden Terkait 

Kontrol Diri 

Gambaran demografi ditinjau dari masa kerja responden bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan kontrol diri antara responden dengan masa 

kerja 5-24 tahun dan 25-44 tahun. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam tabel 

berikut:  



92 

 

 

 

Tabel 4.18. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan  

Masa Kerja Terkait Kontrol Diri 

Kontrol Diri 

 Masa Kerja  

25-44 tahun 5-24 tahun  

N 18 12 

Mean 56,3333 51,6667 

 

Tabel 4.18. menampilkan mayoritas responden mempunyai masa kerja 

antara 25-44 tahun yaitu sebanyak 18 responden (60%) dan responden dengan 

masa kerja antara 5-24 tahun sebanyak 12 responden (40%).  Sedangkan nilai 

mean kedua kelompok menunjukkan bahwa nilai mean responden dengan masa 

kerja 25-44 tahun lebih besar dibandingkan nilai mean responden dengan masa 

kerja 5-24 tahun (56,333 > 51,666). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kontrol diri pada responden dengan masa kerja 25-44 tahun lebih tinggi 

dibandingkan responden dengan masa kerja 5-24 tahun.  

4. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 

Terkait Kontrol Diri 

Gambaran demografi ditinjau dari latar belakang pendidikan akhir  

responden bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kontrol diri antara 

responden dengan latar pendidikan akhir S1 dan S2. Hasil analisis deskriptif 

disajikan dalam tabel berikut:  
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Tabel 4.19. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan                               

Latar Belakang Pendidikan Responden Terkait Kontrol Diri 

Kontrol Diri 

 Pendidikan   

S2 S1  

N 20 10 

Mean 54,6000 54,4000 

 

Tabel 4.19. menampilkan mayoritas responden mempunyai latar belakang 

pendidikan terakhir lulusan S2 yaitu sebanyak 20 responden (66,67%) dan 

responden lulusan S1 sebanyak 10 responden (33,33%).  Sedangkan nilai mean 

kedua kelompok menunjukkan bahwa nilai mean responden dengan latar belakang 

pendidikan akhir S2 lebih besar dibandingkan nilai mean responden dengan latar 

belakang pendidikan akhir S1 (54,4 > 54,6). Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kontrol diri pada responden dengan latar belakang pendidikan 

akhir S2 lebih tinggi dibandingkan responden dengan latar belakang pendidikan 

akhir S1. 

5. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Golongan Jabatan Terkait 

Kontrol Diri 

Gambaran demografi ditinjau dari golongan jabatan responden bertujuan 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan kontrol diri antara responden dengan 

golongan jabatan III b/c/d dan IV c/d. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam 

tabel berikut:  
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Tabel 4.20. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan                                

Golongan Jabatan Terkait Kontrol Diri 

Kontrol Diri 

 Golongan Jabatan   

IVc/d IIIb/c/d 

N 20 10 

Mean 56,9000 49,6000 

 

Tabel 4.20. menampilkan mayoritas responden mempunyai golongan 

jabatan IV c/d yaitu sebanyak 20 responden (66,67%) dan golongan jabatan IIIb/c 

sebanyak 10 (33,33%). Sedangkan nilai mean kedua kelompok menunjukkan 

bahwa nilai mean responden dengan golongan jabatan IV c/d lebih besar 

dibandingkan nilai mean responden dengan golongan jabatan III b/c/d (56,9> 

49,6). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kontrol diri pada 

responden dengan golongan jabatan IV c/d lebih tinggi dibandingkan dengan 

golongan jabatan III b/c/d.  

6. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Pengalaman Responden 

Bekerja Terkait Kontrol Diri  

Gambaran demografi ditinjau dari pengalaman responden bekerja di 

tempat lain bertujuan untuk mengetahui apakah ada kontrol diri antara responden 

yang pernah bekerja di tempat lain dan responden yang tidak pernah bekerja di 

tempat lain. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam tabel berikut:  
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Tabel 4.21. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan                   

Pengalaman Bekerja Terkait Kontrol Diri 

Kontrol Diri 

 Bekerja ditempat lain   

Pernah  Tidak pernah 

N 4 26 

Mean 52,0000 54,8462 

 

Tabel 4.21. menampilkan mayoritas responden tidak pernah bekerja di 

tempat lain yaitu sebanyak 26 responden (86,67) dan responden yang pernah 

bekerja di tempat lain sebanyak 4 responden (13,33%). Sedangkan nilai mean 

kedua kelompok menunjukkan bahwa nilai mean responden yang tidak pernah 

bekerja di tempat lain lebih besar dibandingkan nilai mean responden yang pernah 

bekerja di tempat lain (54,846 > 52). Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kontrol diri pada responden yang tidak pernah bekerja di 

tempat lain lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang pernah bekerja di 

tempat lain.  

7. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan Status Pekerjaan Pasangan 

Responden Terkait Kontrol Diri 

Gambaran demografi ditinjau dari status pekerjaan responden bertujuan 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan kontrol diri antara responden yang 

mempunyai pasangan bekerja dan responden yang mempunyai pasangan tidak 

bekerja. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam tabel berikut:  
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Tabel 4.22. Gambaran Demografi Responden Berdasarkan                             

Status Pekerjaan Pasangan Terkait Kontrol Diri 

Kontrol Diri 

 Status pekerjaan pasangan    

Bekerja  Tidak bekerja  

N 22 8 

Mean 54,2273 55,1250 

 

Tabel 4.22. menampilkan mayoritas responden mempunyai pasangan yang 

bekerja yaitu sebanyak 22 responden (73,33%) dan responden yang mempunyai 

pasangan tidak bekerja sebannyak 8 (26,67%).   Sedangkan nilai mean kedua 

kelompok menunjukkan bahwa nilai mean responden yang mempunyai pasangan 

tidak bekerja lebih besar dibandingkan nilai mean responden yang mempunyai 

pasangan bekerja (55,125 > 54,227). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kontrol diri pada responden yang mempunyai pasangan tidak bekerja lebih 

tinggi dibandingkan nilai mean responden yang mempunyai pasangan bekerja.  

4.4  Analisis Deskriptif 

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional. Analisis hasil penelitian 

menggunakan angka yang dideskripsikan dengan menguraikan kesimpulan yang 

didasari oleh angka yang diolah dengan metode statistik. Deskripsi data dilakukan 

untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan terlebih dahulu. Sesuai 

dengan rumusan masalah pada bab 1, permasalahan yang ingin diungkap adalah 

hubungan antara kepuasan imbalan dan kontrol diri terhadap perilaku etis dalam 

bekerja penegak hukum. Metode statistik digunakan untuk mencari tahu besarnya 

mean teoritis dan standard deviasi dengan mendasarkan pada jumlah item, skor 
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maksimal dan  skor minimal pada masing-masing alternatif jawaban. Kriteria 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kriteriasasi berdasarkan model 

distribusi normal dengan empat kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, rendah dan 

sangat rendah. 

4.4.1 Gambaran Perilaku Etis Dalam Bekerja Pada Penegak Hukum 

Salah satu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

perilaku etis dalam bekerja yang disusun berdasarkan item-item perilaku etis 

dalam bekerja penegak hukum. Berikut ini merupakan gambaran perilaku etis 

dalam bekerja ditinjau secara umum. 

4.4.1.1 Gambaran Umum Perilaku Etis Dalam Bekerja Pada Penegak Hukum 

Perilaku etis dalam bekerja adalah suatu tindakan atau perbuatan dalam 

melaksanakan pekerjaan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, keyakinan, prinsip-

prinsip sebagai pedoman dan regulasi atau pengatur dalam menentukan salah atau 

benar suatu perilaku individu dalam bekerja. Mengukur perilaku etis dalam 

bekerja penegak hukum yang terdiri 25 item dengan skor maksimum lima dan 

skor minimum satu, sehingga variabel perilaku etis dalam bekerja dapat 

dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut : 

Jumlah Item  : 25 

Skor Tertinggi  : (jumlah item x skor maksimum) = (25 x 5) = 125  

Skor Terendah  : (jumlah item x skor minimum) = (25 x 1) = 25 

Mean Teoritik (M) : (skor tertinggi + skor terendah) : 2,5 

  : (125 + 25) : 2,5 = 60 

Standar Deviasi (SD) : {(skor tertinggi - skor terendah) : 6} 
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  :   {(125 - 25) : 6} 

  : 16,67  

Rentang  : (skor tertinggi - skor terendah) 

   : (125 - 25) = 100 

Panjang Interval : (rentang : interval) 

   : (100 : 4) = 25 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh distribusi frekuensi perilaku etis 

dalam bekerja responden sebagai berikut: 

Tabel 4.23. Distribusi Frekuensi Perilaku Etis Dalam Bekerja  

Kriteria Interval ∑ Subyek Presentase  

Sangat tinggi 100 – 125 20 67% 

Tinggi 75 – 100 6 20% 

Rendah  50 – 75 4 13% 

Sangat rendah  25 – 50 0 0% 

Total 30 100% 

 

Berdasarkan kriteria pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa 

perilaku etis dalam bekerja penegak hukum berada dalam kriteria sangat tinggi 

sebanyak 20 subyek (67%), berada dalam kriteria tinggi sebanyak 6 subyek 

(20%), berada dalam kriteria rendah sebanyak 4 subyek (13%) dan berada dalam 

kriteria sangat rendah sebanyak 0 subyek (0%). Kesimpulan, uraian di atas 

menunjukkan bahwa perilaku etis dalam bekerja penegak hukum berada pada 

kriteria sangat tinggi.  Mean empiris variabel perilaku etis dalam bekerja sebesar 

103,267 yang diperoleh berdasarkan perhitungan dari SPSS versi 20.0 for 

Windows. Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini:  



99 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Diagram Persentase Perilaku Etis 

Dalam Bekerja Pada Penegak Hukum 

4.4.2 Gambaran Kepuasan Imbalan Pada Penegak Hukum 

Salah satu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

kepuasan imbalan yang disusun berdasarkan komponen kepuasan imbalan. 

Gambaran kepuasan imbalan dapat ditinjau secara umum maupun spesifik 

(ditinjau berdasarkan komponen). Berikut ini merupakan gambaran kepuasan 

imbalan ditinjau secara umum dan spesifik. 

4.4.2.1 Gambaran Umum Kepuasan Imbalan Pada Penegak Hukum 

Kepuasan imbalan adalah suatu tanggapan emosional berupa perasaan 

suka atau kecewa individu pada evaluasi terhadap sistem imbalan yang dirasakan 

pegawai berhubungan dengan penilaian keadilan terhadap imbalan yang diterima. 

Dimana penilaian tergantung persepsi pegawai terhadap keadilan dengan mengacu 

tiga hal yaitu  keadilan imbalan yang pegawai terima dengan orang lain, keadilan 

imbalan yang pegawai terima dengan kebijakan sistem dan keadilan imbalan yang 

pegawai terima dengan diri sendiri. Mengukur kepuasan imbalan penegak hukum 
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yang terdiri 11 item yang valid (no 1, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 21, 23, dan 24) 

dengan skor maksimum empat dan skor minimum satu, sehingga variabel 

kepuasan imbalan dapat dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut : 

Jumlah Item  : 11 

Skor Tertinggi  : (jumlah item x skor maksimum) = (11 x 4) = 44  

Skor Terendah  : (jumlah item x skor minimum) = (11 x 1) = 11 

Mean Teoritik (M) : (skor tertinggi + skor terendah) : 2 

  : (44 + 11) : 2 = 27,5  

Standar Deviasi (SD) : {(skor tertinggi – skor terendah) : 6} 

  :   {(44 - 11) : 6} 

  : 5,5  

Rentang  : (skor tertinggi – skor terendah) 

   : (44 - 11) = 33 

Panjang Interval : (rentang : interval) 

   : (33 : 4) = 8,25  

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh distribusi frekuensi kepuasan 

imbalan responden sebagai berikut: 

Tabel 4.24. Distribusi Frekuensi Kepuasan Imbalan 

Kriteria Interval ∑ Subyek Presentase  

Sangat tinggi 35,8 – 44 1 3% 

Tinggi 27,5 – 35,8 12 40% 

Rendah  19,3 – 27,5 15 50% 

Sangat rendah  11 – 19,3 2 7% 

Total 30 100% 
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Berdasarkan kriteria pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa 

kepuasan imbalan penegak hukum berada dalam kriteria sangat tinggi sebanyak 1 

subyek (3%), berada dalam kriteria tinggi sebanyak 12 subyek (40%), berada 

dalam kriteria rendah sebanyak 15 subyek (50%) dan berada dalam kriteria sangat 

rendah sebanyak 2 subyek (7%). Kesimpulan, uraian di atas menunjukkan bahwa 

kepuasan imbalan penegak hukum berada pada kriteria rendah.  Mean empiris 

variabel kepuasan imbalan sebesar 26,467 yang diperoleh berdasarkan 

perhitungan dari SPSS versi 20.0 for Windows. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

diagram berikut ini: 

 

 Gambar 4.2. Diagram Persentase Kepuasan Imbalan Pada Penegak Hukum 

 

4.4.2.2 Gambaran Kepuasan Imbalan Penegak Hukum Ditinjau dari Tiap 

Komponen 

Kepuasan imbalan meliputi tiga komponen yaitu keadilan imbalan yang 

pegawai terima dengan orang lain, keadilan imbalan yang pegawai terima dengan 

kebijakan sistem dan keadlian imbalan yang pegawai terima dengan diri sendiri. 

Berikut ini diuraikan satu persatu komponen kepuasan imbalan : 
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1. Komponen Keadilan Imbalan yang Pegawai Terima dengan Orang Lain 

Mengukur kepuasan imbalan dari komponen keadilan imbalan yang 

pegawai terima dengan orang lain yang terdiri dua item yang valid (no 1, 8) 

dengan skor maksimum empat dan skor minimum satu, sehingga komponen 

keadilan imbalan yang pegawai terima dengan orang lain dapat dinyatakan dengan 

kriteria sebagai berikut : 

Jumlah item  = 2 

Skor Tertinggi  : (jumlah item x skor maksimum) = (2 x 4) = 8  

Skor Terendah  : (jumlah item x skor minimum) = (2 x 1) = 2 

Mean Teoritik (M) : (skor tertinggi + skor terendah) : 2 

  : (8 + 2) : 2 = 5 

Standar Deviasi (SD) : {(skor tertinggi – skor terendah) : 6} 

  :   {(8 - 2) : 6} 

  : 0 

Rentang  : (skor tertinggi - skor terendah)  

   : (8 - 2) = 6 

Panjang Interval : (rentang : interval) 

   : (6 : 4) = 1,5  

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh distribusi frekuensi komponen 

keadilan imbalan yang pegawai terima dengan orang lain, sebagai berikut: 
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Tabel 4.25. Distribusi Frekuensi Komponen Keadilan Imbalan yang 

Pegawai Terima dengan Orang Lain 

Kriteria Interval ∑ Subyek Presentase  

Sangat tinggi 6,5 – 8 2 6% 

Tinggi 5 – 6,5 8 27% 

Rendah  3,5 – 5 14 47% 

Sangat rendah  2 – 3,5 6 20% 

Total 30 100% 

 

Berdasarkan kriteria pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa 

kepuasan imbalan penegak hukum ditinjau dari komponen keadilan imbalan yang 

pegawai terima dengan orang lain berada pada kriteria sangat tinggi sebanyak 2 

subyek (6%), berada pada kriteria tinggi sebanyak 8 subyek (27%), berada pada 

kriteria rendah sebanyak 14 subyek (47%) dan berada pada kriteria sangat rendah 

sebanyak 6 subyek (20%). Kesimpulan, uraian di atas menunjukkan bahwa 

kepuasan imbalan penegak hukum ditinjau dari komponen keadilan imbalan yang 

pegawai terima dengan orang lain berada pada kriteria rendah.  Mean empiris 

variabel kepuasan imbalan penegak hukum ditinjau dari komponen keadilan 

imbalan yang pegawai terima dengan orang lain sebesar 4,833 yang diperoleh 

berdasarkan perhitungan dari SPSS versi 20.0 for Windows. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada diagram berikut ini: 
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Gambar 4.3.Diagram Persentase Komponen Keadilan Imbalan yang 

Pegawai Terima dengan Orang Lain 

2. Komponen Keadilan Imbalan yang Pegawai Terima dengan Kebijakan Sistem 

Mengukur kepuasan imbalan dari komponen keadilan imbalan yang 

pegawai terima dengan kebijakan sistem yang terdiri empat item yang valid (no 9, 

10, 13, 14) dengan skor maksimum empat dan skor minimum satu, sehingga 

indikator dari komponen keadilan imbalan yang pegawai terima dengan kebijakan 

sistem dapat dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut : 

Jumlah item  = 4  

Skor Tertinggi  : (jumlah item x skor maksimum) = (4 x 4) = 16  

Skor Terendah  : (jumlah item x skor minimum) = (4 x 1) = 4 

Mean Teoritik (M) : (skor tertinggi + skor terendah) : 2 

  : (16 + 4) : 2 = 6 

Standar Deviasi (SD) : {(skor tertinggi – skor terendah) : 6} 

  :   {(16 - 4) : 6} 

  : 2 
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Rentang  : (skor tertinggi – skor terendah)  

   : (16 - 4) = 12 

Panjang Interval : (rentang : interval) 

   : (12 : 4) = 3 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh distribusi frekuensi komponen 

keadilan imbalan yang pegawai terima dengan kebijakan sistem, sebagai berikut: 

Tabel 4.26. Distribusi Frekuensi Komponen Keadilan Imbalan yang 

Pegawai Terima dengan Kebijakan Sistem 

Kriteria Interval ∑ Subyek Presentase 

Sangat tinggi 13 – 16 0 0% 

Tinggi 10 – 13 11 37% 

Rendah  7 – 10 15 50% 

Sangat rendah  4 – 7 4 13% 

Total 30 100% 

 

Berdasarkan kriteria pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa 

kepuasan imbalan penegak hukum ditinjau dari komponen keadilan imbalan yang 

pegawai terima dengan kebijakan sistem berada pada kriteria sangat tinggi 

sebanyak 0 subyek (0%), berada pada kriteria tinggi sebanyak 11 subyek (37%), 

berada pada kriteria rendah sebanyak 15 subyek (50%) dan berada pada kriteria 

sangat rendah sebanyak 4 subyek (13%). Kesimpulan, uraian di atas menunjukkan 

bahwa kepuasan imbalan pada penegak hukum ditinjau dari komponen keadilan 

imbalan yang pegawai terima dengan kebijakan sistem berada pada kriteria 

rendah.  Mean empiris variabel kepuasan imbalan penegak hukum ditinjau dari 

komponen keadilan imbalan yang pegawai terima dengan kebijakan sistem 
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sebesar 9,833 yang diperoleh berdasarkan perhitungan dari SPSS versi 20.0 for 

Windows. Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini: 

 

Gambar 4.4. Diagram Persentase Komponen Keadilan Imbalan yang Pegawai 

Terima dengan Kebijakan Sistem 

 

3. Komponen Keadilan Imbalan yang Pegawai Terima dengan Diri Sendiri 

Mengukur kepuasan imbalan dari komponen keadilan imbalan yang 

pegawai terima dengan diri sendiri yang terdiri lima item yang valid (no 18, 20, 

21, 23, 24) dengan skor maksimum empat dan skor minimum satu, sehingga 

indikator dari komponen keadilan imbalan yang pegawai terima dengan diri 

sendiri dapat dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut : 

Jumlah item  = 5 

Skor Tertinggi  : (jumlah item x skor maksimum) = (5 x 4) = 20  

Skor Terendah  : (jumlah item x skor minimum) = (5 x 1) = 5 

Mean Teoritik (M) : (skor tertinggi + skor terendah): 2 

  : (20 + 5) : 2 = 12,5 

Standar Deviasi (SD) : {(skor tertinggi - skor terendah) : 6} 
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  :   {(20 - 5) : 6} 

  : 2,5 

Rentang  : (skor tertinggi - skor terendah)  

   : (20 - 5) = 15 

Panjang Interval : (rentang : interval) 

   : (15 : 4) = 3,75  

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh distribusi frekuensi komponen 

keadilan imbalan yang pegawai terima dengan diri sendiri, sebagai berikut: 

Tabel 4.27. Distribusi Frekuensi Komponen Keadilan Imbalan yang 

Pegawai Terima dengan Diri Sendiri 

Kriteria Interval ∑ Subyek Presentase  

Sangat tinggi 16,3 – 20 1 3% 

Tinggi 12,5 – 16,3 9 30% 

Rendah  8,8 – 12,5 20 67% 

Sangat rendah  5 – 8,8 0 0 

Total 30 100% 

 

Berdasarkan kriteria pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa 

kepuasan imbalan penegak hukum ditinjau dari komponen keadilan imbalan yang 

pegawai terima dengan diri sendiri berada pada kriteria sangat tinggi sebanyak 1 

subyek (3%), berada pada kriteria tinggi sebanyak 9 subyek (30%), berada pada 

kriteria rendah sebanyak 20 subyek (67%) dan berada pada kriteria sangat rendah 

sebanyak 0 subyek (0%). Kesimpulan, uraian di atas menunjukkan bahwa 

kepuasan imbalan pada penegak hukum ditinjau dari komponen keadilan imbalan 

yang pegawai terima dengan diri sendiri berada pada kriteria rendah. Mean 

empiris variabel kepuasan imbalan penegak hukum ditinjau dari komponen 

keadilan imbalan yang pegawai terima dengan kebijakan sistem sebesar 11,8 yang 
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diperoleh berdasarkan perhitungan dari SPSS versi 20.0 for Windows. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini: 

 

Gambar 4.5. Diagram Persentase Komponen Keadilan Imbalan 

yang Pegawai Terima dengan Diri Sendiri 

Secara keseluruhan, ringkasan analisis kepuasan imbalan penegak hukum 

tiap komponen disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.28. Analisis Kepuasan Imbalan Ditinjau dari Tiap Komponen 

No Komponen Kepuasan Imbalan 

Kategori dalam Angka Persentase 

Sangat 

Tinggi 
Tinggi Rendah 

Sangat 

Rendah 

1. Keadilan Imbalan yang Pegawai  

Terima dengan Orang Lain 

6% 27% 47% 20% 

2.  Keadilan Imbalan yang Pegawai  

Terima dengan Kebijakan 

Sistem 

0% 37% 50% 13% 

3. Keadilan Imbalan yang Pegawai 

Terima dengan Diri Sendiri 

3% 30% 67% 0% 

 

Berdasarkan tabel 4.28. dapat disimpulkan bahwa dari semua komponen 

kepuasan imbalan memiliki gambaran kecenderungan yang sama yaitu responden 

secara umum berada pada kategori rendah. Komponen keadilan imbalan yang 
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pegawai terima dengan diri sendiri pada kategori rendah memiliki persentase 

terbesar yaitu 67%. Komponen keadilan imbalan yang pegawai terima dengan 

orang lain pada kategori rendah memiliki presentase 47%. Sedangkan komponen 

keadilan imbalan yang pegawai terima dengan kebijakan sistem responden pada 

kategori rendah memiliki persentase sebesar 50%. Sedangkan  Lebih jelasnya 

gambaran mengenai tingkat kepuasan imbalan responden dalam tiap komponen 

dapat dilihat pada diagram dibawah ini: 

 

Gambar 4.6. Diagram Persentase Kepuasan Imbalan Responden 

Ditinjau dari Tiap Komponen 

Penjelasan kategorisasi kepuasan imbalan tiap komponen disusun 

berdasarkan kategorisasi distribusi normal. Sedangkan untuk menentukan 

komponen mana yang paling berpengaruh terhadap tinggi rendahnya variabel 

kepuasan imbalan dapat diketahui dengan membandingkan mean empiris tiap 

komponen yang diperoleh berdasarkan perhitungan dari SPSS versi 20.0 for 

Windows. Melihat karena jumlah item pada tiap komponen kepuasan imbalan 

tidak proporsional, maka perhitungan mean empiris dilanjutkan dengan membagi 
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hasil mean empiris dengan jumlah item tiap komponen. Lebih lengkapnya 

perhitungan dan hasil perbandingan mean empiris tiap komponen disajikan dalam 

tabel berikut: 

Tabel 4.29.  Mean Empiris Kepuasan Imbalan Ditinjau dari Tiap Komponen  

  

No Komponen Kepuasan Imbalan 
Mean 

Empiris 

Jumlah 

Item 

Perbandingan 

Mean Empiris 

1. Keadilan Imbalan yang Pegawai  

Terima dengan Orang Lain 
4,833 2 2,416 

2.  Keadilan Imbalan yang Pegawai  

Terima dengan Kebijakan 

Sistem 

9,833 4 2,458 

3. Keadilan Imbalan yang Pegawai 

Terima dengan Diri Sendiri 
11,8 5 2,36 

 

Berdasakan tabel 4.29. menunjukkan bahwa dari ketiga komponen 

kepuasan imbalan, komponen keadilan imbalan yang pegawai terima dengan 

kebijakan sistem memiliki  mean empiris yang paling tinggi yaitu sebesar 2,458 

dibandingkan dengan komponen lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa 

komponen keadilan imbalan yang pegawai terima dengan kebijakan sistem 

merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap tinggi rendahnya 

kepuasan imbalan responden. Perbedaan nilai mean empiris antara tiap komponen 

kepuasan imbalan yang tidak terlalu jauh yaitu tidak lebih dari 0,1, maka semua 

komponen kepuasan imbalan memiliki pengaruh yang hampir sama terhadap 

tinggi rendahnya tingkat kepuasan imbalan responden. 
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4.4.3 Gambaran Kontrol Diri Pada Penegak Hukum 

Salah satu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

kontrol diri yang disusun berdasarkan indikator-indikator kontrol diri. Gambaran 

kontrol diri dapat ditinjau secara umum maupun spesifik (ditinjau berdasarkan 

indikator). Berikut ini merupakan gambaran kontrol diri ditinjau secara umum dan 

spesifik. 

4.4.3.1 Gambaran Umum Kontrol Diri Pada Penegak Hukum 

Kontrol diri adalah kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur 

dan mengarahkan perilaku serta dorongan-dorongan dari dalam diri individu, 

dengan tujuan agar perilaku dapat terkendali sehingga terhindar dari perilaku 

menyimpang atau melanggar norma dan etika yang disepakati oleh masyarakat. 

Mengukur kontrol diri penegak hukum yang terdiri 11 item yang valid (no 2, 3, 4, 

6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 27 dan 29) dengan skor 

maksimum empat dan skor minimum satu, sehingga variabel kontrol diri dapat 

dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut : 

Jumlah item  =  19 

Skor Tertinggi  : (jumlah item x skor maksimum) = (19 x 4) = 76  

Skor Terendah  : (jumlah item x skor minimum = (19 x 1) = 19 

Mean Teoritik (M) : (skor tertinggi + skor terendah) : 2 

  : (76 + 19) : 2 = 47,5  

Standar Deviasi (SD) : {(skor tertinggi – skor terendah) : 6} 

  :   {(76 - 19) : 6} 

  : 9,5  
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Rentang  : (skor tertinggi – skor terendah)  

   : (76 - 19) = 57 

Panjang Interval : (rentang : interval) 

   : (57 : 4) = 14,25  

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh distribusi frekuensi kontrol diri 

responden sebagai berikut: 

Tabel 4.30. Distribusi Frekuensi Kontrol Diri  

Kriteria Interval ∑ Subyek Presentase  

Sangat tinggi 61,8 – 76 6 20% 

Tinggi 47,5 – 61,8 18 40% 

Rendah  33,3 – 47,5 6 20% 

Sangat rendah  19 – 33,3 0 0% 

Total 30 100% 

 

Berdasarkan kriteria pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa 

kontrol diri penegak hukum berada dalam kriteria sangat tinggi sebanyak 6 subyek 

(20%), berada dalam kriteria tinggi sebanyak 18 subyek (40%), berada dalam 

kriteria rendah sebanyak 6 subyek (20%) dan berada dalam kriteria sangat rendah 

sebanyak 0 subyek (0%). Kesimpulan, uraian di atas menunjukkan bahwa kontrol 

diri penegak hukum berada pada kriteria tinggi.  Mean empiris variabel kontrol 

diri sebesar 54,467 yang diperoleh berdasarkan perhitungan dari SPSS versi 20.0 

for Windows. Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini: 
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Gambar 4.7. Diagram Persentase Kontrol Diri Pada Penegak Hukum 

 

4.4.3.2 Gambaran Kontrol Diri Ditinjau dari Tiap Indikator 

Kontrol diri meliputi tiga indikator yaitu behavior control, cognitive 

control dan decisional control. Pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan dari 

setiap indikator yang mendapatkan presentase tinggi, sedang dan rendah. Berikut 

ini diuraikan satu persatu indikator kontrol diri: 

1. Indikator Behavior Control 

Mengukur kontrol diri dari indikator behavior control yang terdiri tujuh 

item yang valid (no 4, 7, 13, 16, 19, 22, 25,) dengan skor maksimum empat dan 

skor minimum satu, sehingga indikator dari behavior control dapat dinyatakan 

dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumlah item  = 7 

Skor Tertinggi  : (jumlah item x skor maksimum) = (7 x 4) = 28 

Skor Terendah  : (jumlah item x skor minimum) = (7 x 1) = 7 

Mean Teoritik (M) : (skor tertinggi + skor terendah) : 2 

  : (28 + 7) : 2 = 17,5 
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Standar Deviasi (SD) : {( skor tertinggi – skor terendah) : 6} 

  :   {(28 - 7) : 6} 

  : 3,5 

Rentang  : (skor tertinggi – skor terendah)  

   : (28 - 7) = 21 

Panjang Interval : (rentang : interval) 

   : (21 : 4) = 5,25  

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh distribusi frekuensi indikator 

behavior control sebagai berikut: 

Tabel 4.31. Distribusi Frekuensi Indikator Behavior Control 

Kriteria Interval ∑ Subyek Presentase 

Sangat tinggi 22,8 – 28 5 16% 

Tinggi 17,5 – 22,5 17 57% 

Rendah  12,3 – 17,5 6 20% 

Sangat rendah  7 – 12,3 2 7% 

Total 30 100% 

 

Berdasarkan kriteria pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa 

kontrol diri ditinjau dari indikator behavior control berada pada kriteria sangat 

tinggi sebanyak 5 subyek (16%), berada pada kriteria tinggi sebanyak 17 subyek 

(57%), berada pada kriteria rendah sebanyak 6 subyek (20%) dan berada pada 

kriteria sangat rendah sebanyak 2 subyek (7%). Kesimpulan, uraian di atas 

menunjukkan bahwa kontrol diri ditinjau dari indikator behavior control berada 

pada kriteria tinggi.  Mean empiris variabel kontrol diri ditinjau dari indikator 

behavior control sebesar 19,4 yang diperoleh berdasarkan perhitungan dari SPSS 

versi 20.0 for Windows. Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini: 
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Gambar 4.8. Diagram Persentase Indikator Behavior Control 

 

2. Indikator Cognitive Control 

Mengukur kontrol diri ditinjau dari indikator cognitive control yang terdiri 

enam item yang valid (no 2, 8, 11, 14, 19, 20) dengan skor maksimum empat dan 

skor minimum satu, sehingga indikator cognitive behavior dapat dinyatakan 

dengan kriteria sebagai berikut : 

Jumlah item  = 6 

Skor Tertinggi  : (jumlah item x skor maksimum) = (6 x 4) = 24 

Skor Terendah  : (jumlah item x skor minimum) = (6 x 1) = 6 

Mean Teoritik (M) : (skor tertinggi + skor terendah) : 2 

  : (24 + 6) : 2 = 9 

Standar Deviasi (SD) : {( skor tertinggi - skor terendah) : 6} 

  :   {(24 - 6) : 6} 

  : 3 

Rentang  : (skor tertinggi - skor terendah)  

   : (24 - 6) = 18 
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Panjang Interval : (rentang : interval) 

   : (18 : 4) = 4,5  

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh distribusi frekuensi indikator 

cognitive control sebagai berikut: 

Tabel 4.32. Distribusi Frekuensi Indikator Cognitive Control 

Kriteria Interval ∑ Subyek Presentase 

Sangat tinggi 19,5 – 24 4 13% 

Tinggi 15 – 19,5 20 67% 

Rendah  10,5 – 15 17 17% 

Sangat rendah  6 – 10,5 3 3% 

Total 30 100% 

 

Berdasarkan kriteria pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa 

kontrol diri penegak hukum ditinjau dari indikator cognitive control berada pada 

kriteria sangat tinggi sebanyak 4 subyek (13%), berada pada kriteria tinggi 

sebanyak 20 subyek (67%), berada pada kriteria rendah sebanyak 5 subyek (17%) 

dan berada pada kriteria sangat rendah sebanyak 1 subyek (3%). Kesimpulan, 

uraian di atas menunjukkan bahwa kontrol diri ditinjau dari indikator cognitive 

control berada pada kriteria tinggi.  Mean empiris variabel kontrol diri ditinjau 

dari indikator cognitive control sebesar 17,1 yang diperoleh berdasarkan 

perhitungan dari SPSS versi 20.0 for Windows. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

diagram berikut ini: 
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Gambar 4.9. Diagram Persentase Indikator Cognitive Control 

 

3. Indikator Decisional Control 

Mengukur kontrol diri dari indikator decisional control yang terdiri enam 

item yang valid (no 3, 6, 12, 15, 18 ,27) dengan skor maksimum empat dan skor 

minimum satu, sehingga indikator decisional control dapat dinyatakan dengan 

kriteria sebagai berikut : 

Jumlah item  = 6 

Skor Tertinggi  : (jumlah item x skor maksimum) = (6 x 4) = 24 

Skor Terendah  : (jumlah item x skor minimum) = (6 x 1) = 6 

Mean Teoritik (M) : (skor tertinggi + skor terendah) : 2 

  : (24 + 6) : 2 = 9 

Standar Deviasi (SD) : {(skor tertinggi – skor terendah) : 6} 

  :   {(24 - 6) : 6} 

  : 3 

Rentang  : (skor tertinggi – skor terendah)  

   : (24 - 6) = 18 
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Panjang Interval : (rentang : interval) 

   : (18 : 4) = 4,5  

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh distribusi frekuensi indikator 

decisional control sebagai berikut: 

Tabel 4.33. Distribusi Frekuensi Indikator Decisional Control 

Kriteria Interval ∑ Subyek Presentase 

Sangat tinggi 19,5 – 24 7 23% 

Tinggi 15 – 19,5 17 57% 

Rendah  10,5 – 15 6 20% 

Sangat rendah  6 – 10,5 0 0% 

Total 30 100% 

 

Berdasarkan kriteria pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa 

kontrol diri penegak ditinjau dari indikator decisional control berada pada kriteria 

sangat tinggi sebanyak 7 subyek (23%), berada pada kriteria tinggi sebanyak 17 

subyek (57%), berada pada kriteria rendah sebanyak 6 subyek (20%) dan berada 

pada kriteria sangat rendah sebanyak 0 subyek (0%). Kesimpulan, uraian di atas 

menunjukkan bahwa kontrol diri ditinjau dari indikator decisional control berada 

pada kriteria sangat tinggi.  Mean empiris variabel kontrol diri ditinjau dari 

indikator cognitive control sebesar 17,967 yang diperoleh berdasarkan 

perhitungan dari SPSS versi 20.0 for Windows. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

diagram berikut ini: 
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Gambar 4.10. Diagram Persentase Indikator Decisional Control 

 

Secara keseluruhan, ringkasan analisis kontrol diri penegak hukum tiap 

indikator disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.34. Analisis Kepuasan Imbalan Ditinjau dari Tiap Komponen 

No Indikator Kontrol Diri 

Kategori dalam Angka Persentase 

Sangat 

Tinggi 
Tinggi Rendah 

Sangat 

Rendah 

1. Behavior Control 16% 57% 20% 7% 

2.  Cognitive Control 13% 67% 17% 3% 

3. Decisional Control 23% 57% 20% 0% 

 

Berdasarkan tabel 4.39. dapat disimpulkan bahwa dari semua indikator 

kontrol diri memiliki gambaran kecenderungan yang sama yaitu responden secara 

umum berada pada kategori tinggi. Indikator cognitive control dengan kategori 

tinggi memiliki persentase terbesar yaitu 67%. Sedangkan indikator behavior 

control dan indikator decisional control dengan kategori tinggi memiliki 

persentase sebesar 57%.  Lebih jelasnya gambaran mengenai tingkat kontrol diri 

responden dalam tiap indikator dapat dilihat pada diagram dibawah ini: 
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Gambar 4.11. Diagram Persentase Kontrol Diri Responden 

Ditinjau dari Tiap Indikator 

Penjelasan kategorisasi kontrol diri tiap indikator disusun berdasarkan 

kategorisasi distribusi normal. Sedangkan untuk menentukan indikator mana yang 

paling berpengaruh terhadap tinggi rendahnya variabel kontrol diri dapat diketahui 

dengan membandingkan mean empiris tiap indikator yang diperoleh berdasarkan 

perhitungan dari SPSS versi 20.0 for Windows. Melihat karena jumlah item pada 

tiap indikator kontrol diri tidak proporsional, maka perhitungan mean empiris 

dilanjutkan dengan membagi hasil mean empiris dengan jumlah item tiap 

indikator kontrol diri. Lebih lengkapnya perhitungan dan hasil perbandingan mean 

empiris tiap indikator kontrol diri disajikan dalam tabel berikut:  

Tabel 4.35.  Mean Empiris Kontrol Diri Ditinjau dari Tiap Indikator  

  

No Indikator Kontrol Diri 
Mean 

Empiris 

Jumlah 

Item 

Perbandingan 

Mean Empiris 

1. Behavior Control 19,4 7 2,771 

2.  Cognitive Control 17,1 6 2,85 

3. Decisional Control 17,967 6 2,994 
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Berdasakan tabel 4.39. menunjukkan bahwa dari ketiga indikator kontrol 

diri, indikator decisional control memiliki  mean empiris yang paling tinggi yaitu 

sebesar 2,994 dibandingkan dengan indikator lainnya. Maka dapat disimpulkan 

bahwa indikator decisional control merupakan indikator yang paling berpengaruh 

terhadap tinggi rendahnya kontrol diri responden. Perbedaan nilai mean empiris 

antara tiap indikator kontrol yang tidak terlalu jauh yaitu tidak lebih dari 1, maka 

semua indikator kontrol diri memiliki pengaruh yang hampir sama terhadap tinggi 

rendahnya tingkat kontrol diri responden. 

4.5 Hasil Penelitian 

4.5.1 Uji Asumsi Klasik 

4.5.1.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan utuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel residu memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas terhadap data 

yang diperoleh, dilakukan sebelum analisis data, yaitu untuk memenuhi asumsi 

dasar analisis korelasi Product Moment dari Pearson. Uji normalitas data 

dilakukan untuk membuktikan apakah data yang diperoleh berdistribusi normal 

atau tidak (Arikunto, 2006: 301).  

Penelitian ini menggunakan studi populasi atau sampling jenuh. Jumlah 

sampel penelitian ini adalah 57 responden yaitu hakim Pengadilan Negeri 

Semarang sebanyak 33 orang dan jaksa Kejaksaan Negeri Semarang sebanyak 24 

orang. Dari jumlah 33 hakim yang diberikan angket dan skala, hakim yang 

mengisi angket dan skala secara lengkap sejumlah 20  orang. Sedangkan, dari 

jumlah 24 jaksa diberikan angket dan skala, jaksa yang mengisi angket dan skala  

http://www.konsistensi.com/2013/05/uji-analisis-regresi-linear-ganda.html
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secara lengkap sejumlah 10 orang. Jadi, jumlah keseluruhan responden yang 

mengisi angket dan skala secara lengkap adalah 30 responden. Berdasarkan  hal 

tersebut peneliti melakukan uji normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas 

disajikan dalam tabel berikut:  

Tabel 4.36.  Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Perilaku Etis 

Kepuasan 

Imbalan Kontrol Diri 

N 30 30 30 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 103,2667 26,4667 54,4667 

Std. Deviation 15,09952 4,58433 8,49232 

Most Extreme Differences Absolute ,164 ,102 ,165 

Positive ,115 ,102 ,089 

Negative -,164 -,080 -,165 

Kolmogorov-Smirnov Z ,900 ,557 ,903 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,393 ,915 ,389 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Menentukan normal atau tidaknya sebaran data berdasarkan acuan jika      

p  > 0,05 maka sebaran data dinyatakan normal dan jika tingkat p < 0,05 maka 

sebaran dinyatakan tidak normal. Hasil uji normalitas pada angket perilaku etis 

dalam bekerja menggunakan teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov diperoleh 

koefisien K-S Z sebesar 0,900 dengan nilai signifikansi 0,393 maka p > 0,05 atau 

0,393 > 0,05. Hal ini menunjukkan sebaran data pada angket perilaku etis dalam 

bekerja berdistribusi normal. Hasil uji normalitas pada skala kepuasan imbalan 

menggunakan teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov diperoleh koefisien K-S 
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Z sebesar 0,557 dengan nilai signifikansi 0,915 maka p > 0,05 atau 0,915 > 0,05. 

Hasil tersebut menunjukkan sebaran data pada skala kepuasan imbalan 

berdistribusi normal. Sedangkan hasil uji normalitas menggunakan teknik One-

Sample Kolmogorov-Smirnov pada skala kontrol diri diperoleh koefisien K-S Z 

sebesar 0,903 dengan nilai signifikansi 0,389 maka p > 0,05 atau 0,389 > 0,05. 

Hasil tersebut menunjukkan sebaran data pada skala kontrol diri berdistribusi 

normal.  

4.5.1.2 Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk menguji apakah pola sebaran data variabel X 

dan Y membentuk garis linear atau tidak. Pengujian linieritas tersebut 

menggunakan SPSS versi 20.0 for Windows. Kaidah yang digunakan untuk 

mengetahui linier atau tidaknya sebaran data adalah jika p < 0,05 maka sebaran 

data dinyatakan linier, dan jika p > 0,05 maka sebaran data dinyatakan tidak linier. 

Hasil uji coba linieritas disajikan dalam tabel berikut:  

Tabel 4.37. Hasil Uji Linieritas  

ANOVA Table 

 Perilaku Etis * Kepuasan Imbalan 

Between Groups Within Groups Total 

(Combined) Linearity Deviation from 

Linearity 

Sum of Squares 4099.700 .247 4099.453 2512.167 6611.867 

Df 14 1 13 15 29 

Mean Square 292.836 .247 315.343 167.478  

F 1.749 .001 1.883   

Sig. .147 .970 .121   
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ANOVA Table 

 Perilaku Etis * Kontrol Diri 

Between Groups Within Groups Total 

(Combined) Linearity Deviation from 

Linearity 

Sum of Squares 5754.867 3481.118 2273.748 857.000 6611.867 

Df 16 1 15 13 29 

Mean Square 359.679 3481.118 151.583 65.923  

F 5.456 52.806 2.299   

Sig. .002 .000 .070   

 

Berdasarkan tabel 4.37. menunjukkan hasil uji linieritas antara perilaku 

etis dalam bekerja dengan kepuasan imbalan diperoleh F sebesar 0,01 dengan 

signifikansi 0,970. Maka p > 0,05 atau 0,0970 > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa pola hubungan antara variabel kepuasan imbalan terhadap perilaku etis 

dalam bekerja penegak hukum adalah tidak linier. Sedangkan hasil uji linieritas 

antara perilaku etis dalam bekerja dengan kontrol diri diperoleh F sebesar 52,806 

dengan signifikansi 0,000. Maka p < 0,05 atau 0,000 < 0,05. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pola hubungan antara variabel kontrol diri terhadap perilaku 

etis dalam bekerja penegak hukum adalah linier.  
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4.5.2 Uji Hipotesis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepuasan 

imbalan dan kontrol diri terhadap perilaku etis dalam bekerja penegak hukum 

yang perhitungannya menggunakan program  SPSS versi 20.0 for Windows.  

4.5.2.1 Uji F  

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen  secara 

simultan atau bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel dependen atau tidak. Hasil uji F disajikan dalam tabel 

berikut:  

Tabel 4.38. Hasil Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3580.644 2 1790.322 15.947 .000
a
 

Residual 3031.223 27 112.268   

Total 6611.867 29    

a. Predictors: (Constant), X2, X1     

b. Dependent Variable: Y     

Tabel 4.38. Menampilkan nilai F hitung sebesar 15,947 dengan tingkat 

signifikansi 0,000. Nilai F hitung > F tabel atau 15,947 > 3,354 dan p < 0,05 atau 

0,000 < 0,05 maka H3 diterima. Hal ini berarti secara simultan atau bersama-sama 

kepuasan imbalan dan kontrol diri berpengaruh secara signifikan terhadap 

perilaku etis dalam bekerja pada penegak hukum. Sehingga hipotesis yang 

berbunyi “kepuasan imbalan dan kontrol diri berpengaruh terhadap perilaku etis 

dalam bekerja pada penegak hukum” diterima. 
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4.5.2.2 Uji Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh dari variabel prediktor terhadap variabel kriterium. Hasil uji 

analisis regresi linier berganda disajikan dalam tabel berikut:  

Tabel 4.39. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 41.750 15.792  2.644 .013 

X1 -.410 .436 -.125 -.942 .355 

X2 1.329 .235 .747 5.647 .000 

a. Dependent Variable: Y     

 

Berdasarkan tabel 4.39. didapat persamaan garis regresi sebagai berikut: 

Yc  = 41,750 – 0,410x + 1,329x.  Interpretasi persamaan garis regresi tersebut 

adalah sebagai berikut :  

1. Konstanta 

Nilai konstanta sebesar 41,750. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel 

prediktor kepuasan imbalan (X1) dan kontrol diri (X2)  nilainya adalah 0, maka 

variabel kriterium perilaku etis dalam bekerja  (Y) nilainya adalah 41,750. 

2. Kepuasan Imbalan (X1) terhadap Perilaku Etis dalam Bekerja (Y) 

Nilai koefisien kepuasan imbalan (X1) sebesar 0,410 dan bertanda negatif. 

Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan imbalan (X1) mempunyai hubungan yang 

berlawanan arah dengan perilaku etis dalam bekerja (Y). Hal ini berarti bahwa 
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setiap kenaikan kepuasan imbalan (X1) satu satuan maka perilaku etis dalam 

bekerja (Y) akan turun sebesar 0,410 dengan asumsi bahwa variabel prediktor 

yang lain dari model regresi adalah tetap.  

3. Kontrol Diri (X2) terhadap Perilaku Etis dalam Bekerja (Y) 

Nilai koefisien kontrol diri (X2) sebesar 1,329 dan bertanda positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa kontrol diri (X2) mempunyai hubungan yang searah dengan 

perilaku etis dalam bekerja (Y). Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan kontrol diri 

(X2)  satu satuan maka perilaku etis dalam bekerja (Y) akan naik sebesar 1,329 

dengan asumsi bahwa variabel prediktor yang lain dari model regresi adalah tetap.  

Tabel 4.39. Menampilkan nilai T hitung untuk variabel kepuasan imbalan 

(X1) sebesar -0,942 dengan tingkat signifikansi 0,355. Nilai T hitung < T tabel 

atau -0,942  < 2,051 dan p < 0,05 maka H1 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara kepuasan imbalan (X1) 

terhadap perilaku etis dalam bekerja penegak hukum (Y) sehingga hipotesis 

pertama (H1) yang berbunyi “kepuasan imbalan berpengaruh positif terhadap 

perilaku etis dalam bekerja pada penegak hukum” ditolak. Sedangkan nilai T 

hitung untuk variabel kontrol diri (X2) sebesar 5,647 dengan tingkat signifikansi 

0,000. Nilai T hitung > T tabel atau 5,647 > 2,051 dan p > 0,05, maka H2 diterima. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan antara 

kontrol diri (X2) terhadap perilaku etis dalam bekerja penegak hukum (Y) 

sehingga hipotesis kedua (H2) yang berbunyi “kontrol diri berpengaruh positif 

terhadap perilaku etis dalam bekerja pada penegak hukum” diterima.   
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4.5.2.3 Uji Koefisien Determinasi 

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa baik variabel prediktor 

memprediksikan hasil (multiple correlation coefficient). Kisaran nilai koefisien 

korelasi R adalah 0 hingga 1. Semakin nilai R mendekati angka 1, maka semakin 

kuat variabel independen memprediksikan variabel dependen. Sedangkan 

koefisien determinasi (R Square) akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau 

variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel 

yang lain atau kemampuan variabel prediktor berkontribusi terhadap variabel 

kriterium dalam satuan persentase. Hasil uji koefisien determinasi disajikan dalam 

tabel berikut:  

      Tabel 4.40. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .736
a
 .542 .508 10.59564 

a. Predictors: (Constant), X2, X1  

 

Berdasarkan tabel 4.40. menampilkan nilai koefisien korelasi (R) yaitu 

0,736. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan antara kepuasan imbalan 

(X1)  dan kontrol diri (X2) terhadap perilaku etis dalam bekerja (Y) ada pada 

kategori kuat. Sedangkan nilai  koefisien determinasi (R Square) adalah 0,542. 

Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh kepuasan imbalan 

(X1)  dan kontrol diri (X2) terhadap perilaku etis dalam bekerja (Y) sebesar 54,2%. 

Atau variabel prediktor mampu menjelaskan sebesar 54,2% terhadap variabel 
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kriterium, sedangkan sisanya 45,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

4.6 Interkorelasi Antar Variabel 

Setelah mengetahui hasil uji hipotesis, bahwa hipotesis (H1) yang berbunyi 

“kepuasan imbalan berpengaruh positif terhadap perilaku etis dalam bekerja pada 

penegak hukum” ditolak, hipotesis (H2) yang berbunyi “kontrol diri berpengaruh 

positif terhadap perilaku etis dalam bekerja pada penegak hukum” diterima dan 

hipotesis (H3) yang berbunyi “kepuasan imbalan dan kontrol diri berpengaruh  

terhadap perilaku etis dalam bekerja pada penegak hukum” diterima. Selanjutnya 

dilakukan uji interkorelasi antar variabel. Uji interkorelasi antar variabel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik Product Moment Pearson, yang 

perhitungannya menggunakan program  SPSS versi 20.0 for Windows. Hasil uji 

interkorelasi antar variabel disajikan dalam taber berikut:  

Tabel 4.41. Hasil Uji Interkorelasi Antar Variabel  

 X1 X1.1 X1.2 X1.3 X2 X2.1 X2.2 X2.3 Y 

X1 1 0,772** 0,819** 0,836** 0,175 0,146 0,103 0,234 0,006 

X1.1 - 1 0,630** 0,436* 0,174 0,163 0,034 0,277 -0,010 

X1.2 - - 1 0,434* 0,325 0,311 0,212 0,362* 0,218 

X1.3 - - - 1 -0,014 -0,050 0,013 0,014 -0,150 

X2 - - - - 1 0,938** 0,885** 0,960** 0,726** 

X2.1 - - - - - 1 0,736** 0,780** 0,652** 

X2.2 - - - - - - 1 0,716** 0,767** 

X2.3 - - - - - - - 1 0,574** 

Y - - - - - - - - 1 
*
P<.05, 

**
P<.01, X1: Kepuasan imbalan, X1.1: Keadilan imbalan yang pegawai terima dengan 

orang lain, X1.2: Keadilan keadilan imbalan yang pegawai terima dengan kebijakan sistem, X1.3: 

Keadilan imbalan yang pegawai terima dengan diri sendiri. X2: Kontrol diri, X2.1: Behavior 

control, X2.2: Cognitive control, X2.3: Decisional control. Y: Perilaku etis dalam bekerja. 

Keterangan : (*) (**) menunjukkan adanya korelasi  
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Tabel 4.41. menunjukkan hasil uji interkorelasi antar variabel dalam 

penelitian ini. Interpretasi uji interkorelasi antar variabel tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Uji Interkorelasi Antar Variabel Kepuasan Imbalan (X1) dan Komponen 

Keadilan Imbalan Yang Pegawai Terima Dengan Orang Lain (X1.1) 

Kepuasan imbalan (X1) mempunyai nilai korelasi yang signifikan dengan 

komponen keadilan imbalan yang pegawai terima dengan orang lain (X1.1) 

sebesar 0,772. Hal ini berarti bahwa komponen keadilan imbalan yang pegawai 

terima dengan orang lain mendukung tinggi atau rendahnya tingkat variabel 

kepuasan imbalan. 

2. Uji Interkorelasi Antar Variabel Kepuasan Imbalan (X1) dan Komponen 

Keadilan Imbalan Yang Pegawai Terima Dengan Kebijakan Sistem (X1.2) 

Kepuasan imbalan (X1) mempunyai nilai korelasi dengan komponen 

keadilan imbalan yang pegawai terima dengan kebijakan sistem (X1.2) sebesar 

0,819. Hal ini berarti bahwa komponen keadilan imbalan yang pegawai terima 

dengan kebijakan sistem mendukung tinggi atau rendahnya tingkat variabel 

kepuasan imbalan. 

3. Uji Interkorelasi Antar Variabel Kepuasan Imbalan (X1) dan Komponen 

Keadilan Imbalan Yang Pegawai Terima Dengan Kebijakan Sistem (X1.3) 

Kepuasan imbalan (X1) mempunyai nilai korelasi terhadap komponen 

keadilan imbalan yang pegawai terima dengan diri sendiri (X1.3) sebesar 0,836. 

Hal ini berarti bahwa komponen keadilan imbalan yang pegawai terima dengan 

diri sendiri mendukung tinggi atau rendahnya tingkat variabel kepuasan imbalan.  
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4. Uji Interkorelasi Antar Variabel Kontrol Diri (X2) dan Indikator dengan 

Behavior Control (X2.1) 

Kontrol diri (X2) mempunyai nilai korelasi dengan indikator behavior 

control (X2.1) sebesar 0,938. Hal ini berarti indikator behavior control 

mendukung tinggi atau rendahnya tingkat variabel kontrol diri. 

5. Uji Interkorelasi Antar Variabel Kontrol Diri (X2) dan Indikator dengan 

Cognitive Control (X2.2) 

Kontrol diri (X2) mempunyai nilai korelasi dengan indikator cognitive 

behavior control (X2.1) sebesar 0,885. Hal ini berarti indikator cognitive control 

mendukung tinggi atau rendahnya tingkat variabel kontrol diri. 

6. Uji Interkorelasi Antar Variabel Kontrol Diri (X2) dan Indikator dengan 

Decisional Control (X2.2) 

Kontrol diri (X2) mempunyai nilai korelasi dengan indikator decisional 

control (X2.3) sebesar 0,960. Hal ini berarti indikator decisional control 

mendukung tinggi atau rendahnya tingkat variabel kontrol diri. 

7. Uji Interkorelasi Variabel Kepuasan Imbalan (X1) dan Variabel Perilaku Etis 

Dalam Bekerja (Y) 

Variabel kepuasan imbalan (X1) tidak memiliki korelasi yang signifikan 

dengan variabel perilaku etis dalam bekerja (Y). Hal ini berarti bahwa variabel 

kepuasan imbalan tidak mendukung tinggi atau rendahnya tingkat variabel 

perilaku etis dalam bekerja. 

8. Uji Interkorelasi Variabel Kontrol Diri  (X1) dan Variabel Perilaku Etis dalam 

Bekerja (Y) 
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Variabel kontrol diri (X2) memiliki nilai korelasi dengan perilaku etis 

dalam bekerja (Y) sebesar 0,726. Hal ini berarti bahwa variabel kontrol diri 

mendukung tinggi atau rendahnya tingkat variabel perilaku etis dalam bekerja. 

Berdasarkan tabel Tabel 4.47 dan interpretasi uji interkorelasi antar 

variabel di atas disimpulkan bahwa semua komponen dari variabel kepuasan 

imbalan memiliki korelasi yang signifikan terhadap variabel kepuasan imbalan, 

sehingga semua komponen kepuasan imbalan mendukung tinggi atau rendahnya 

tingkat variabel kepuasan imbalan. Variabel kepuasan imbalan tidak memiliki 

korelasi yang signifikan dengan variabel perilaku etis dalam bekerja, sehingga 

variabel kepuasan imbalan tidak mendukung tinggi atau rendahnya tingkat 

variabel perilaku etis dalam bekerja. Selain itu disimpulkan juga bahwa semua 

indikator dari variabel kontrol diri mendukung tinggi atau rendahnya tingkat 

variabel kontrol diri. Variabel kontrol memiliki korelasi yang signifikan dengan 

perilaku etis dalam bekerja, sehingga variabel kontrol diri mendukung tinggi atau 

rendahnya tingkat variabel perilaku etis dalam bekerja. 

4.7 Pembahasan 

4.7.1 Pembahasan Analisis Deskriptif Perilaku Etis Dalam Bekerja, 

Kepuasan Imbalan dan Kontrol Diri Pada Penegak Hukum 

4.7.1.1 Perilaku Etis Dalam Bekerja Pada Penegak Hukum 

Perilaku etis dalam bekerja adalah suatu tindakan atau perbuatan dalam 

melakukan pekerjaan yang dipengaruhi nilai-nilai, keyakinan dan prinsip-prinsip 

sebagai pedoman dan regulasi atau pengatur dalam menentukan baik atau buruk 

suatu perilaku individu dalam bekerja.  
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Berdasarkan hasil penelitian, secara umum perilaku etis dalam bekerja 

penegak hukum berada pada kriteria tinggi sebanyak 20 subyek (67%). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Semarang dan jaksa 

Kejaksaan Negeri Semarang memiliki perilaku etis dalam bekerja yang tinggi atau 

baik. Artinya bahwa responden telah bekerja sesuai dengan nilai-nilai, keyakinan 

dan prinsip-prinsip kode etik dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal 

ini tentunya dapat merubah asumsi buruk mengenai penegak hukum yang ada di 

masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, peneliti mengasumsikan bahwa 

perilaku etis dalam bekerja pada responden adalah rendah. Fenomena yang 

dijelaskan di latar belakang berkebalikan dengan fenomena yang diperoleh dari 

hasil penelitian. Fenomena hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa perilaku 

etis dalam bekerja pada subyek adalah rendah, sedangkan pada hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perilaku etis dalam bekerja pada responden adalah tinggi. 

Perbedaan ini disebabkan oleh jumlah subyek studi pendahuluan tidak 

sebanding dengan jumlah subyek penelitian, sehingga mempengaruhi hasil yang 

diperoleh. Peneliti melakukan studi pendahuluan berawal dari fenomena umum 

berdasarkan kasus-kasus pelanggaran perilaku etis dalam bekerja penegak hukum 

yang terjadi di Indonesia. Selain itu peneliti juga melakukan studi pendahulan 

secara khusus melalui metode wawancara pada satu hakim Pengadilan Negeri 

Semarang, satu pengacara dan enam masyarakat yang pernah berurusan dengan 

hukum. Jumlah sampel penelitian ini adalah 57 subyek, namun jumlah subyek 

yang mengisi angket dan skala secara lengkap adalah 30 subyek.  
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Hal lain yang diduga mempengaruhi hasil penelitian adalah peneliti hanya 

melakukan studi pendahuluan khusus yaitu melalui metode wawancara pada 

hakim Pengadilan Negeri Semarang. Sedangkan pada jaksa Kejaksaan Negeri 

Semarang, peneliti hanya melakukan studi pendahuluan melalui fenomena umum 

yaitu berupa kasus-kasus pelanggaran perilaku etis dalam bekerja yang dilakukan 

oleh jaksa.  

Hasil uji interkorelasi antara variabel dapat disimpulkan bahwa variabel 

perilaku etis dalam bekerja tidak memiliki korelasi yang signifikan terhadap 

variabel kepuasan imbalan. Sedangkan  hasil uji interkorealsi antar variabel 

perilaku etis dalam bekerja terhadap variabel kontrol diri dapat disimpulkan 

bahwa variabel kontrol diri memiliki korelasi yang signifikan terhadap perilaku 

etis dalam bekerja dengan nilai korelasi sebesar 0,726. Selain itu juga variabel 

perilaku etis dalam bekerja memiliki korelasi yang signifikan terhadap semua 

indikator kontrol diri. Artinya variabel kontrol diri dan semua indikator kontrol 

diri mendukung tinggi atau rendahnya tingkat perilaku etis dalam bekerja.   

Berdasarkan hasil analisis demografi responden terkait perilaku etis dalam 

bekerja dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Berkaitan dengan jenis 

kelamin responden terhadap perilaku etis dalam bekerja, hasil analisis demografi 

menunjukkan bahwa perilaku etis dalam bekerja pada responden wanita lebih 

tinggi dibandingkan responden pria. Hal ini dapat dijelaskan menggunakan 

pendekatan sosialisasi gender yang dikemukakan oleh Coate dan Frey (dalam 

Normadewi, 2012:34) menyatakan “pria dan wanita membawa seperangkat nilai 

dan yang berbeda ke dalam suatu lingkungan kerja maupun ke dalam suatu 
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lingkungan belajar.” Perbedaan nilai dan sifat berdasarkan jenis kelamin ini akan 

mempengaruhi pria dan wanita dalam membuat keputusan dan praktik. Para pria 

akan bersaing untuk mencapai kesuksesan dan lebih cenderung melanggar 

peraturan yang ada karena mereka memandang pencapaian prestasi sebagai suatu 

persaingan. Berbeda dengan pria yang mementingkan kesuksesan akhir atau 

relative performance, para wanita lebih mementingkan self performance. Wanita 

akan lebih menitikberatkan pada pelaksanaan tugas dengan baik dan hubungan 

kerja yang harmonis, sehingga wanita akan lebih patuh terhadap peraturan yang 

ada dan mereka akan lebih kritis terhadap orang-orang yang melanggar peraturan 

tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Lawrence dan Shaub (dalam Normadewi, 

2012:35) menunjukan bahwa wanita lebih etis dibandingkan pria. Dengan kata 

lain dibandingkan dengan pria, wanita biasanya akan lebih tegas dalam 

berperilaku etis maupun menanggapi individu lain yang berperilaku tidak etis. 

Penelitian lain dilakukan oleh  

Berkaitan dengan usia responden terhadap perilaku etis dalam bekerja, 

hasil analisis demografi menunjukkan bahwa perilaku etis dalam bekerja pada 

responden yang berusia 41-60 tahun lebih tinggi dibandingkan responden yang 

berusia 21-40 tahun. Menurut peneliti hal ini diduga karena seiring dengan 

bertambahnya usia, seseorang pasti akan mencapai tingkat perkembangan moral 

yang lebih tinggi. Berdasarkan model perkembangan moral Kolhberg, tahap awal 

perkembangan moral berhubungan dengan fokus utama pada diri sendiri, 

sedangkan tahap akhir dari perkembangan moral berisi pertimbangan dari faktor 

yang lebih kompleks. Dengan demikian, responden yang berusia lebih muda akan 
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merasa lebih peduli dengan pemuasan kebutuhan mereka sendiri dan kurang 

peduli dengan dampak negatif dari perilaku tidak etis yang dilakukan 

dibandingkan responden yang berusia lebih tua. Artinya responden yang memiliki 

usia lebih tua memiliki perilaku yang lebih etis dibandingkan dengan responden 

yang berusia lebih muda.  

Berkaitan dengan masa kerja responden terhadap perilaku etis dalam 

bekerja, hasil analisis demografi menunjukkan bahwa perilaku etis dalam bekerja 

pada responden dengan masa kerja 25-44 tahun lebih tinggi dibandingkan 

responden dengan masa kerja 5-24 tahun. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian  

Prasetyo, 2004 (dalam Nugrahaningsih, 2005:620) menunjukkan  bahwa  terdapat  

perbedaan  persepsi  secara  signifikan  terhadap kode  etik  akuntan  Indonesia  

diantara  auditor  senior  dan  auditor  junior.  Perilaku  etis antara  auditor  senior  

dan  auditor  junior  akan  dipengaruhi  oleh  lama  pengalaman  kerja yang  mana  

selama  bekerja  sebagai  seorang  auditor  dihadapkan  dengan  tindakan-tindakan 

yang berkaitan dengan perilaku etis.  

Artinya lama bekerja merupakan pengalaman individu yang akan 

menentukan pertumbuhan dalam pekerjaan dan jabatan sehingga responden yang 

memiliki masa kerja lebih lama akan memiliki loyalitas terhadap pekerjaannya 

lebih tinggi dibandingkan responden yang memiliki masa kerja pendek. Loyalitas 

dalam bekerja dapat dipengaruhi oleh pengalaman kerja seseorang ditempat lain, 

hasil analisis demografi responden yang mempunyai pengalaman pernah bekerja 

ditempat lain memiliki perilkau etis dalam bekerja lebih tinggi dibandingkan 

dengan responden yang tidak pernah bekerja di tempat lain.   
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Selain itu masa kerja tersebut berkaitan dengan pangkat atau golongan 

seseorang dalam bekerja, hasil uji demografi responden berkaitan golongan 

jabatan terhadap perilaku etis dalam bekerja menunjukkan bahwa responden 

dengan golongan jabatan IV c/d lebih tinggi dibandingkan dengan golongan 

jabatan III b/c/d. Pertumbuhan jabatan dalam pekerjaan dapat dialami oleh 

seorang hanya apabila dijalani melalui proses belajar dan pengalaman yang 

diperoleh. Diharapkan orang yang bersangkutan memiliki sikap kerja yang 

bertambah maju kearah positif, memiliki kecakapan (pengetahuan) kerja yang 

bertambah baik serta memiliki ketrampilan kerja yang bertambah dalam kualitas 

dan kuantitas (Rakhmat dalam Faizin dan Winarsih, 2008:140). 

Berkaitan dengan latar belakang pendidikan responden terhadap perilaku 

etis dalam bekerja, hasil analisis demografi menunjukkan bahwa perilaku etis 

dalam bekerja pada responden dengan latar belakang pendidikan akhir S2 lebih 

tinggi dibandingkan responden dengan latar belakang pendidikan akhir S1. 

Menurut peneliti hal ini diduga tingkat pendidikan akan mempengaruhi persepsi 

seseorang tentang etika. Seseorang yang berpendidikan tinggi dianggap memiliki 

etika yang juga tinggi serta penalaran moral yang tinggi. Penelitian yang 

dilakukan oleh Lopez et al. (dalam Normadewi, 2012:37) menguji efek dari 

tingkat pendidikan dalam sekolah bisnis dan faktor individu lain, seperti  

kebudayaan intranasional, spesialisasi dalam pendidikan, dan  jenis kelamin  pada 

persepsi etis. Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan, kebudayaan intranasional, dan  jenis kelamin  berpengaruh secara 



138 

 

 

 

signifikan terhadap persepsi etis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  perilaku etis 

cenderung tinggi pada individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 

4.7.1.2  Kepuasan Imbalan Pada Penegak Hukum 

Kepuasan imbalan adalah suatu tanggapan emosional berupa perasaan 

suka atau kecewa individu pada evaluasi terhadap sistem imbalan yang dirasakan 

pegawai berhubungan dengan penilaian keadilan terhadap imbalan yang diterima. 

Dimana penilaian tergantung persepsi pegawai terhadap keadilan dengan mengacu 

tiga hal yaitu  keadilan imbalan yang pegawai terima dengan orang lain, keadilan 

imbalan yang pegawai terima dengan kebijakan sistem dan keadilan imbalan yang 

pegawai terima dengan diri sendiri. 

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum kepuasan imbalan penegak 

hukum berada pada kriteria rendah sebanyak 15 subyek (50%). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Semarang dan jaksa Kejaksaan 

Negeri Semarang memiliki kepuasan imbalan yang rendah. Artinya bahwa  

responden belum merasakan keadilan terhadap imbalan yang diterima sehingga 

berdampak pada kepuasan imbalan yang rendah.  

Kepuasan imbalan meliputi tiga komponen yaitu keadilan imbalan yang 

pegawai terima dengan orang lain, keadilan imbalan yang pegawai terima dengan 

kebijakan sistem dan keadilan imbalan yang pegawai terima dengan diri sendiri. 

Kepuasan imbalan penegak hukum ditinjau dari komponen keadilan imbalan yang 

pegawai terima dengan orang lain secara umum berada pada kriteria rendah 

sebanyak 14 subyek (47%). Kepuasan imbalan penegak hukum ditinjau dari 

komponen keadilan imbalan yang pegawai terima dengan kebijakan sistem secara 
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umum berada pada kriteria rendah sebanyak 15 subyek (50%). Sedangkan ditinjau 

dari komponen keadilan imbalan yang pegawai terima dengan diri sendiri secara 

umum berada pada kriteria rendah sebanyak 20 subyek (67%).  Maka dapat 

disimpulkan bahwa dari semua komponen kepuasan imbalan memiliki gambaran 

kecenderungan yang sama yaitu responden secara umum berada pada kategori 

rendah. 

Berdasarkan mean empiris dari ketiga komponen kepuasan imbalan 

menunjukkan bahwa dari ketiga komponen kepuasan imbalan, komponen keadilan 

imbalan yang pegawai terima dengan kebijakan sistem memiliki mean empiris 

yang paling tinggi yaitu sebesar 2,458 dibandingkan dengan komponen lainnya. 

Maka dapat disimpulkan bahwa komponen keadilan imbalan yang pegawai terima 

dengan kebijakan sistem merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap 

tinggi rendahnya kepuasan imbalan responden. Artinya kebijakan sistem terhadap 

alokasi imbalan yang diberikan oleh pemerintah kepada hakim dan jaksa, paling 

berpengaruh terhadap rasa keadilan imbalan yang diterima sehingga berdampak 

pada kepuasan imbalan responden. 

Hasil uji interkorelasi antar variabel pada variabel kepuasan imbalan dapat 

disimpulkan bahwa semua komponen kepuasan imbalan memiliki korelasi yang 

signifikan dengan variabel kepuasan imbalan. Artinya semua komponen kepuasan 

imbalan yang digunakan dalam penelitian ini relevan dan mendukung tinggi atau 

rendahnya tingkat kepuasan imbalan.  

Hasil uji interkorelasi antar variabel pada variabel kepuasan imbalan 

dengan variabel kontrol diri dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang 
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signifikan antara variabel kepuasan imbalan dengan variabel kontrol diri. Hal ini 

berarti kepuasan imbalan tidak mendukung tinggi atau rendahnya tingkat kontrol 

diri. Sedangkan hasil uji interkorelasi antar variabel pada variabel kepuasan 

imbalan dengan variabel perilaku etis dalam bekerja dapat disimpulkan bahwa 

variabel kepuasan imbalan tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan 

variabel perilaku etis dalam bekerja. Hal ini berarti bahwa kepuasan imbalan tidak 

mendukung tinggi atau rendahnya tingkat perilaku etis dalam bekerja. 

Berdasarkan hasil analisis demografi responden terkait kepuasan imbalan 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Berkaitan dengan jenis kelamin 

responden terhadap kepuasan imbalan, hasil analisis demografi menunjukkan 

bahwa kepuasan imbalan pada pria lebih tinggi dibandingkan wanita. Hasil  

penelitian  Lehman,  1992  (dalam  Yessica, 2004: 5)  menyimpulkan bahwa 

wanita memiliki kepuasan imbalan yang rendah dibandingkan dengan pria karena  

wanita  sebagai  pengurus  utama  keluarga,  sehingga pegawai wanita mangalami 

stres di tempat kerja yang berdampak pada kepuasan kerja, ketidakpuasan kerja 

tersebut akan berpengaruh terhadap kepuasan imbalan pegawai. Selain itu diduga 

kerena kebutuhan wanita lebih kompleks dibandingkan dengan pria, sehingga 

wanita akan lebih cenderung tidak puas terhadap imbalan yang diterima. 

Berkaitan dengan usia responden terhadap kepuasan imbalan. Menurut 

Siagian (2003: 298) menyatakan bahwa terdapat korelasi antara kepuasan kerja 

dengan usia seorang pegawai. Salah satu bagian dari kepuasan kerja adalah 

kepuasan imbalan, artinya semakin lanjut usia pegawai maka kepuasan 

imbalannya pun biasanya semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil analisis 
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deskriptif demografi responden yakni responden yang berusia 41-60 tahun 

memiliki kepuasan imblan lebih tinggi dibandingkan responden yang berusia 21-

40 tahun.  Siagian (2003: 298) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang 

menyebabkan karyawan dengan usia lanjut memiliki kepuasan imbalan yang lebih 

tinggi, antara lain: 1) bagi karyawan yang agak lanjut usia makin sulit memulai 

karier baru di tempat lain. 2) sikap yang dewasa dan matang mengenai tujuan 

hidup, harapan, keinginan dan cita-cita. 3) gaya hidup yang sudah mapan. 4) 

sumber penghasilan yang relatif terjamin. 5) adanya ikatan batin dan tali 

persahabatan antara yang bersangkutan dengan rekan-rekannya dalam organisasi.  

Berkaitan dengan golongan jabatan terhadap kepuasan imbalan. Menurut 

Siagian (2003: 298) menyatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seorang dalam 

organisasi, pada umumnya tingkat kepuasannya pun cenderung lebih tinggi pula. 

Tentunya kepuasan pegawai tersebut berkaitan dengan kepuasan imbalan yang 

pegawai terima. Hal ini sejalan dengan hasil analisis deskriptif demografi 

responden pada penelitian ini yakni responden dengan golongan jabatan IV c/d 

memiliki kepuasan imbalan lebih tinggi dibandingkan dengan golongan jabatan III 

b/c/d.  Siagian (2003: 298) menyatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan 

pegawai dengan tingkatan atau golongan jabatan yang lebih tinggi memiliki 

kepuasan yang lebih tinggi pula, antara lain: 1) penghasilan dapat menjamin taraf 

hidup yang layak. 2) pekerjaan memungkinkan mereka menunjukkan kemampuan 

kerjanya. 3) status sosial yang tinggi di dalam  dan di luar organisasi.  

Faktor-faktor tersebut berkaitan erat dengan prospek bagi seseorang untuk 

dipromosikan, perancanaan karier dan pengembangan sumber daya manusia 
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dalam organisasi. Prospek promosi yang dimaksud ialah bahwa seorang pegawai 

telah menduduki jabatan atau golongan yang tinggi, kepuasan imbalan yang akan 

berdampak pada kepuasan kerja cenderung lebih tinggi. Prospek promosi seorang 

pegawai tentunya dipengaruhi oleh masa kerjanya, semakin lama pegawai bekerja 

di suatu tempat maka peluang untuk dipromosikan juga semakin besar. Peluang 

besar untuk mendapatkan promosi jabatan akan menimbulkan kepuasan kerja 

sehingga berdampak pada kepuasan imbalan yang diterima. Hal ini sejalan dengan 

hasil analisis demografi responden penelitian, yang menunjukkan bahwa kepuasan 

imbalan pada responden dengan masa kerja 25-44 tahun lebih tinggi dibandingkan 

responden dengan masa kerja 5-24 tahun. Masa kerja seorang pegawai 

berhubungan dengan pengalaman pegawai bekerja ditempat lain, pegawai yang 

mempunyai pengalaman kerja ditempat lain atau sering berpindah tempat kerja 

akan memiliki masa kerja yang pendek sehingga mempengaruhi kepuasan 

imbalan yang diterima. Hal ini sejalan dengan hasil analisis demografi yang  

bahwa kepuasan imbalan pada responden yang tidak pernah bekerja di tempat lain 

lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang pernah bekerja di tempat lain.  

Salah satu cara untuk mencapai golongan atau jabatan yang tinggi tersebut 

tentunya harus ada perencanaan karir yang jelas dan mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan untuk mendukung hal tersebut. Misalnya dengan meneruskan 

pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dan mengikuti berbagai pelatihan. Hal ini 

sejalan dengan hasil analisis deskriptif demografi responden berdasarkan latar 

belakang pendidikan terakhir yakni responden dengan latar belakang pendidikan 
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akhir S2 memilik kepuasan imbalan lebih tinggi dibandingkan responden dengan 

latar belakang pendidikan akhir S1.  

Selanjutnya berkaitan dengan status pekerjaan pasangan responden 

terhadap kepuasan imbalan, hasil analisis demografi menunjukkan bahwa 

responden yang mempunyai pasangan bekerja memiliki kepuasan imbalan yang 

lebih tinggi dibandingkan responden yang mempunyai pasangan tidak bekerja. 

Menurut peneliti hal ini diduga bahwa responden yang mempunyai pasangan 

bekerja cenderung akan memperoleh pendapatan yang lebih besar sehingga 

kepuasan imbalannya juga akan lebih tinggi dibandingkan responden yang 

mempunyai pasangan tidak bekerja. 

4.7.1.3 Kontrol Diri Pada Penegak Hukum 

Kontrol diri adalah kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur 

dan mengarahkan perilaku serta dorongan-dorongan dari dalam diri individu, 

dengan tujuan agar perilaku dapat terkendali sehingga terhindar dari perilaku 

menyimpang atau melanggar norma dan etika yang disepakati oleh masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum kontrol diri penegak hukum 

berada pada kriteria tinggi sebanyak 18 subyek (40%).  Hal tersebut menunjukkan 

bahwa hakim Pengadilan Negeri Semarang dan jaksa Kejaksaan Negeri Semarang 

memiliki kontrol diri yang tinggi. Artinya subyek mempunyai kontrol diri yang 

tinggi saat melaksakan pekerjaan mereka.  

Kontrol diri meliputi tiga indikator yaitu behavior control, cognitive 

control dan decisional control. Kontrol diri ditinjau dari indikator behavior 

control secara umum berada pada kriteria tinggi sebanyak 17 subyek (57%). 
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Kontrol diri penegak hukum ditinjau dari indikator cognitive control secara umum 

berada pada kriteria tinggi sebanyak 20 subyek (67%). Sedangkan kontrol diri 

penegak ditinjau dari indikator decisional control secara umum berada pada 

kriteria tinggi sebanyak 17 subyek (57%). Maka dapat disimpulkan bahwa dari 

semua indikator kontrol diri memiliki gambaran kecenderungan yang sama yaitu 

responden secara umum berada pada kategori tinggi. 

Berdasarkan mean empiris dari ketiga indikator menunjukkan bahwa dari 

ketiga indikator kontrol diri, indikator decisional control mempunyai mean 

empiris yang paling tinggi yaitu sebesar 2,994 dibandingkan dengan indikator 

lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator decisional control merupakan 

indikator yang paling berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kontrol diri 

responden.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku responden dalam konteks 

pekerjaan lebih dikontrol oleh indikator decisional control. Artinya dalam 

melaksanakan pekerjaan responden lebih menggunakan kemampuan yang 

berdasarkan keyakini atau disetujuinya dalam menentukan perilaku atau tindakan. 

Hal tersebut bertujuan agar setiap keputusan atau tindakan yang diambil sesuai 

dengan tuntutan nilai-nilai, keyakinan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan 

dalam kode etik profesi penegak hukum dan yang berlaku dalam masyarakat. 

Hasil uji interkorelasi antar variabel pada variabel kontrol diri dapat 

disimpulkan bahwa semua indikator kontrol diri mempunyai korelasi yang 

signifikan dengan variabel kontrol diri. Artinya semua indikator kontrol diri yang 
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digunakan dalam penelitian ini relevan dan mendukung tinggi atau rendahnya 

tingkat kontrol diri.  

Hasil uji interkorelasi antar variabel pada variabel kontrol dengan variabel 

kepuasan imbalan imbalan dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang 

signifikan antara variabel kepuasan imbalan dengan variabel kontrol diri. Hal ini 

berarti kepuasan imbalan tidak mendukung tinggi atau rendahnya tingkat kontrol 

diri. Sedangkan hasil uji interkorelasi antar variabel pada variabel kontrol diri 

dengan variabel perilaku etis dalam bekerja dapat disimpulkan bahwa variabel 

kontrol diri memiliki korelasi yang signifikan dengan variabel perilaku etis dalam 

bekerja dengan nilai korelasi sebesar 0,726.  

Berdasarkan hasil analisis demografi responden terkait kontrol diri dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Berkaitan dengan jenis kelamin 

responden terhadap kontrol diri, hasil analisis demografi menunjukkan bahwa 

kontrol diri pada responden wanita lebih tinggi dibandingkan responden pria. Hal 

ini diduga karena jenis kelamin mempengaruhi beberapa dimensi dari 

kesejahteraan psikologis seseorang. Salah satu dimensi tersebut adalah kontrol 

diri.  Wanita lebih memikirkan resiko atau dampak negatif dari setiap keputusan 

dan tindakan yang diambil sehingga wanita memiliki kontrol diri yang lebih tinggi 

dibandingkan pria.  

Menurut Hurlock, 1980 (dalam Fasilita, 2012: 23) kemampuan mengontrol 

diri berkembang seiring dengan perkembangan usia. Semakin bertambahnya usia 

seseorang maka akan semakin baik kontrol dirinya, individu yang matang secara 

psikologis juga akan mampu mengontrol perilakunya karena telah mampu 
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mempertimbangkan mana hal yang baik dan yang tidak baik bagi dirinya.  

Pendapat tersebut sejalan dengan hasil analisis deskriptif demografi responden 

berdasarkan usia terhadap kontrol diri penegak hukum. Hasil analsisis deskriptif 

berdasarkan usia terhadap kontrol diri menunjukkan bahwa  responden yang 

berusia 41-60 tahun memiliki kontrol diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

responden yang berusia 21-40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

bertambahnya usia responden maka akan diikuti oleh bertambahnya kematangan 

dalam berpikir, bertindak dan mengambil keputusan. Pengalaman hidup yang 

banyak dan bervariasi, akan sangat membantu responden dalam menentukan  

reaksi terhadap situasi yang sedang dan akan dihadapi. Sehingga dapat 

disimpulkan responden dengan usia yang lebih matang cenderung memiliki 

kontrol diri yang lebih baik dibandingkan responden dengan usia yang lebih 

muda. 

Berkaitan dengan masa kerja responden terhadap kontrol, hasil analisis 

demografi menunjukkan bahwa bahwa kontrol diri pada responden dengan masa 

kerja 25-44 tahun lebih tinggi dibandingkan responden dengan masa kerja 5-24 

tahun. Menurut peneliti hal ini diduga karena masa kerja yang lebih lama akan 

memberikan pengalaman yang lebih banyak dan membentuk proses pembelajaran 

pada diri seseorang dalam konteks pekerjaan.  Pengalaman yang diperoleh dari 

proses pembelajaran lingkungan kerja memegang peran dalan kontrol diri 

seseorang, saat bekerja seseorang bereaksi dengan menggunakan pola fikir yang 

lebih kompleks dan pengalaman terhadap situasi sebelumnya untuk melakukan 

tindakan, sehingga pengalaman yang positif akan mendorong seseorang untuk 
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bertindak yang sama, sedangkan pengalaman negatif akan dapat merubah pola 

reaksi terhadap situasi tersebut. 

Masa kerja berkaitan dengan golongan jabatan, pegawai yang memiliki 

masa kerja lebih lama akan memperoleh peluang promosi yang lebih besar. 

Melalui promosi tersebut pegawai dapat mencapai jabatan yang lebih tinggi. Hal 

ini diduga akan menambah pengalaman seseorang sehingga dapat mempengaruhi 

cara seseorang berpikir dan bertindak dalam menyesuaikan norma-norma yang 

benar dan berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil analisis 

demografi responden terkait golongan jabatan dan kontrol diri yakni responden 

dengan golongan jabatan IV c/d lebih tinggi dibandingkan dengan golongan 

jabatan III b/c/d.  

Pengalaman tersebut tentunya berkaitan dengan latar belakang pendidikan 

seseorang. Seseorang dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi tentunya 

akan memiliki pengalaman dan ilmu lebih banyak. Semakin bertambahnya 

pengetahuan dan ilmu sesorang seharusnya diimbangi dengan kemampuan 

mengendalikan diri baik pula, tidak berbuat sesuka hati dengan membiarkan 

perilaku yang lebih mementingkan kepentingan pribadi tanpa menghiraukan 

konsekuensi yang akan diperoleh. Hal ini sejalan dengan hasil analisis demografi 

responden terkait latar belakang pendidikan akhir terhadap kontrol diri yakni 

responden dengan latar belakang pendidikan akhir S2 memiliki kontrol diri yang 

lebih tinggi dibandingkan responden dengan latar belakang pendidikan akhir S1. 
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4.7.2 Pembahasan Analisis Inferensial Pengaruh Kepuasan Imbalan dan 

Kontrol Diri Terhadap Perilaku Etis Dalam Bekerja Penegak Hukum 

4.7.2.1 Pengaruh Kepuasan Imbalan dan Kontrol Diri Terhadap Perilaku Etis 

Dalam Bekerja Pada Penegak Hukum 

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan nilai F hitung > F tabel atau 15,947 

> 3,354 dan p < 0,05 atau 0,000 < 0,05. Hal ini berarti secara simultan atau 

bersama-sama kepuasan imbalan dan kontrol diri berpengaruh secara signifikan 

terhadap perilaku etis dalam bekerja pada penegak hukum. Sehingga hipotesis 

(H3) yang berbunyi “Kepuasan imbalan dan kontrol diri berpengaruh terhadap 

perilaku etis dalam bekerja pada penegak hukum” diterima. Hasil uji koefisien 

determinasi menampilkan nilai koefisien korelasi (R) yaitu 0,736. Sedangkan nilai  

koefisien determinasi (R Square) adalah 0,542. Artinya sumbangan pengaruh 

kepuasan imbalan dan kontrol diri terhadap perilaku etis dalam bekerja sebesar 

54,2%. Sedangkan sisanya 45,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

4.7.2.2 Pengaruh Kepuasan Imbalan Terhadap Perilaku Etis Dalam Bekerja 

Pada Penegak Hukum 

Hipotesis pertama (H1) penelitian yang menyatakan bahwa “kepuasan 

imbalan berpengaruh positif terhadap perilaku etis dalam bekerja pada penegak 

hukum” ditolak. Nilai koefisien persamaan garis regresi variabel kepuasan 

imbalan terhadap variabel perilaku etis dalam bekerja adalah 0,410 dan bertanda 

negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan imbalan mempunyai hubungan 

yang berlawanan arah dengan perilaku etis dalam bekerja. Artinya  bahwa setiap 
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kenaikan kepuasan imbalan satu satuan maka perilaku etis dalam bekerja akan 

turun sebesar 0,410 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model 

regresi adalah tetap. Selain itu dapat dilihat juga pada nilai T hitung variabel 

kepuasan imbalan sebesar terhadap perilkau etis dalam bekerja sebesar    -0,942 

dengan tingkat signifikansi 0,355. Nilai T hitung < Ta tabel atau -0,942  < 2,051 

dan p < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada 

pengaruh signifikan antara kepuasan imbalan terhadap perilaku etis dalam bekerja 

penegak hukum sehingga hipotesis yang berbunyi “kepuasan imbalan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku etis dalam bekerja penegak 

hukum” ditolak. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepuasan imbalan 

secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku etis 

dalam bekerja. Menurut pendapat peneliti, hipotesis pertama (H1) penelitian yang 

menyatakan bahwa “kepuasan imbalan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap perilaku etis dalam bekerja penegak hukum” ditolak. Dapat dijelaskan  

dengan menggunakan teori Herzberg atau yang dikenal dengan “model 2 faktor” 

yaitu faktor motivator dan faktor hygiene. Menurut Wexley & Julk (dalam As’ad, 

2008: 108) menyatakan bahwa faktor motivator (satisfiers) ialah faktor-faktor 

intrinsik yang dibuktikannya sebagai sumber kepuasan kerja yang terdiri dari: 

pencapaian, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab dan kemajuan. 

Hadirnya faktor ini akan menimbulkan kepuasan, tetapi tidak hadirnya faktor ini 

tidaklah selalu mengakibatkan ketidakpuasan. Sedangkan faktor hygiene 

(dissatisfiers) ialah faktor-faktor ekstrinsik yang terbukti menjadi sumber 
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ketidakpuasan, yang terdiri dari: administrasi dan kebijakan perusahaan, 

pengawasan teknis, imbalan, hubungan interpersonal, kondisi kerja, keamanan 

kerja dan status. 

Jadi, menurut teori Herzberg atau “model 2 faktor” perbaikan imbalan dan 

kondisi kerja tidak akan menimbulkan kepuasan tetapi hanya mengurangi 

ketidakpuasan. Selanjutnya dikatakan oleh Herzberg, bahwa yang memacu orang 

untuk bekerja dengan baik dan bergairah hanyalah faktor motivator (satisfiers). 

Dalam perkembangannya teori Herzberg atau “model 2 faktor” ini dipasangkan 

dengan teori motivasi dari Maslow. Pada faktor motivator (satisfiers) 

berhubungan dengan kebutuhan tingkat tinggi (kebutuhan harga diri dan 

kebutuhan aktualisasi diri). Sedangkan pada faktor hygiene (dissatisfiers) 

berhubungan dengan kebutuhan tingkat rendah (kebutuhan fisiologis, kebutuhan 

rasa aman dan kebutuhan sosial). 

Berdasarkan teori tersebut jika dikaitkan dengan hasil penelitian ini dapat 

diduga bahwa faktor hygiene (dissatisfiers) dalam hal ini adalah imbalan tidak 

akan menimbulkan kepuasan tetapi hanya mengurangi ketidakpuasan.  Responden 

akan merasakan puas terhadap pekerjaan mereka apabila faktor hygiene 

(dissatisfiers) diberikan dengan disertai faktor motivator (satisfiers) seperti 

pencapaian, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab dan kemajuan. 

Artinya seberapapun besarnya imbalan yang diberikan jika tidak disertai faktor 

faktor motivator (satisfiers) maka responden tidak akan merasakan puas terhadap 

pekerjaan mereka. Ketidakpuasan kerja tersebut akan mempengaruhi komponen 



151 

 

 

 

perilaku etis dalam bekerja seperti loyalitas, integritas, motivasi kerja, semangat 

bekerja, tanggungjawab, stres kerja, prestasi kerja dan lain-lain.  

Menurut Hezberg, faktor-faktor seperti kebijakan, administrasi 

perusahaan, dan gaji yang memadai dalam suatu pekerjaan akan menentramkan 

karyawan. Bila faktor-faktor ini tidak memadai maka orang-orang tidak akan 

terpuaskan (Robbins, 2002:170). Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat 

Locke (dalam Munandar, 2001: 350) yang menyatakan bahwa ada dua unsur 

penting dalam kepuasan kerja, yaitu nilai-nilai pekerjaan dan kebutuhan-

kebutuhan dasar. Nilai-nilai pekerjaan berkaitan dengan faktor motivator 

(satisfiers) yang merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan 

tugas pekerjaan. Nilai-nilai pekerjaan tersebut harus sesuai atau membantu 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar atau faktor hygiene (dissatisfiers). 

Berdasarkan teori Herzberg atau “model 2 faktor” ini jika dipasangkan 

dengan teori motivasi dari Maslow maka diduga secara umum responden 

penelitian ini tidak lagi berada pada tingkat kebutuhan tingkat rendah melainkan 

sudah pada kebutuhan tingkat tinggi. Artinya besarnya perbaikan imbalan yang 

diberikan tidak akan mempengaruhi kepuasan responden karena orientasi 

responden tidak lagi berada pada tingkat kebutuhan rendah melainkan sudah pada 

tingkat kebutuhan tinggi seperti kebutuhan harga diri dan kebutuhan aktualisasi 

diri. Menurut Maslow, individu dimotivasi oleh kebutuhan yang belum terpuaskan 

yaitu dimulai dari tingkat paling dasar atau rendah. Jika kebutuhan pada tingkat 

dasar telah terpenuhi maka individu akan termotivasi pada tingkat berikutnya 

yaitu kebutuhan tingkat tinggi. Artinya organisasi harus melihat secara jeli berada 
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pada tingkat kebutuhan manakah posisi pegawai sekarang. Jika kebutuhan seorang 

pegawai masih berada pada kebutuhan tingkat rendah maka organisasi harus 

memenuhi terlebih dahulu kebutuhan tingkat rendah atau dasar. Setelah  

kebutuhan tersebut terpenuhi selanjutnya organisasi harus memperhatikan 

kebutuhan tingkat tinggi pegawai tersebut. Hal ini penting untuk diperhatikan 

karena pegawai tidak akan termotivasi untuk bekerja secara baik dan benar jika 

tingkat kebutuhannya belum terpenuhi.   

Selain teori Herzberg atau “model 2 faktor” dan teori Maslow. Menurut 

peneliti perilaku etis dalam bekerja pada responden penelitian ini diduga 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yaitu 

variabel pengendalian internal. Menurut Fauwzi, 2011 (dalam Kusumastuti, 

2012:4) tindakan tidak etis dan tindakan curang dapat dipengaruhi oleh adanya 

sistem pengendalian internal dan monitoring oleh atasan. Untuk mendapatkan 

hasil monitoring yang baik, diperlukan pengendalian internal perusahaan yang 

efektif Wilopo, 2006 (dalam Kusumastuti, 2012:4). Pengendalian internal 

memegang peranan penting dalam organisasi untuk meminimalisir terjadinya 

kecurangan (Kusumastuti, 2012:4). Pengendalian internal yang efektif akan 

menutup peluang terjadinya perilaku yang tidak etis serta kecenderungan untuk 

berlaku curang. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait pengendalian internal 

berpengaruh terhadap perilaku etis dalam bekerja. Diantaranya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Mayangsari dan Wilopo, 2002 (dalam Kusumastuti, 2012:6) 

yang meneliti pengaruh pengendalian internal dan perilaku tidak etis terhadap 
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kecenderungan kecurangan akuntansi. Variabel yang digunakan adalah 

pengendalian internal, perilaku tidak etis, dan kecenderungan kecurangan 

akuntansi. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa pengendalian internal dan 

perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 

Penelitian Thoyibatun, 2009 (dalam Kusumastuti, 2012:6) yang meneliti 

pengaruh keefektifan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap  

perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi. Dengan 

menggunakan variabel pengaruh keefektifan pengendalian internal, kesesuaian 

kompensasi terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi. 

Penelitian tersebut berhasil membuktikan  bahwa keefektifan pengendalian 

internal berpengaruh negatif terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan 

kecurangan akuntansi. Lain halnya dengan sistem kompensasi yang tidak 

memiliki pengaruh terhadap perilaku tidak etis tetapi berbengaruh positif terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. 

Penelitian lainnya juga dilakukan Fauwzi dan Yuyetta (2011:18) yang 

meneliti pengaruh keefektifan internal, persepsi kesesuaian kompensasi, moralitas 

manajemen terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi. 

Variabel yang digunakan keefektifan internal, persepsi kesesuaian kompensasi, 

moralitas manajemen terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan 

akuntansi. Hasil penelitian menunjukan bahwa keefektifan pengendalian internal 

berpengaruh negatif dengan perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan 

akuntansi. Sama halnya dengan moralitas manajemen juga berpengaruh negatif 

terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan 
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persepsi kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap perilaku tidak etis 

dan kecenderungan kecurangan akuntansi. 

Wilopo, 2006 (dalam Kusumastuti, 2012:6) melakukan penelitian 

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi pada perusahaan publik dan BUMN di Indonesia. Penelitian tersebut 

menggunakan variabel keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, 

asimetri informasi, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen, perilaku tidak 

etis, dan kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi 

dapat diturunkan dengan meningkatkan keefektifan pengendalian internal, 

ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen, serta  menghilangkan asimetri 

informasi. Sedangkan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap perilaku 

tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi. 

4.7.2.3 Pengaruh Kontrol Diri Terhadap Perilaku Etis dalam Bekerja Pada 

Penegak Hukum 

Hipotesis kedua (H2) penelitian yang menyatakan bahwa “kontrol diri 

berpengaruh positif terhadap perilaku etis dalam bekerja pada penegak hukum” 

diterima. Nilai koefisien persamaan garis regresi variabel kontrol diri terhadap 

variabel perilaku etis dalam bekerja sebesar 1,329 dan bertanda positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa kontrol diri mempunyai hubungan yang searah dengan 

perilaku etis dalam bekerja. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan kontrol diri satu 

satuan maka perilaku etis dalam bekerja akan naik sebesar 1,329 dengan asumsi 

bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Selain itu dapat 
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dilihat juga pada nilai T hitung variabel kepuasan imbalan sebesar terhadap 

perilkau etis dalam bekerja sebesar sebesar 5,647 dengan tingkat signifikansi 

0,000. Nilai T hitung > T tabel atau 5,647 > 2,051 dan p > 0,05, maka H2 diterima. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan antara 

kontrol diri terhadap perilaku etis dalam bekerja penegak hukum sehingga 

hipotesis yang berbunyi “kontrol diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku etis dalam bekerja penegak hukum” diterima.    

Terkait hasil penelitian tersebut Goleman (2001: 39) menyatakan bahwa 

kontrol diri adalah kemampuan memantau dan mengendalikan perasaan sendiri 

dan orang lain serta menggunakan perasaan-perasaan tersebut untuk memadu 

pikiran dan tindakan, sehingga pengendalian diri sangat diperlukan untuk sukses 

dalam bekerja dan menghasilkan kinerja yang menonjol dalam pekerjaan. Hal ini 

senada dengan yang dikemukan oleh Patton (dalam Fabiola, 2005:3) bahwa orang 

yang memiliki pengendalian diri akan mampu menghadapi tantangan dan menjadi 

seorang manusia yang penuh tanggung jawab, produktif, dan optimis dalam 

menghadapi dan menyelesaikan masalah.  

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Widodo, Nurtjahjanti & Putri yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan 

negatif dan signifikan antara intensi Perilaku Organisasional Devian (POD) dan 

kontrol diri. Artinya semakin tinggi kontrol diri anggota reskrim maka intensi 

POD akan semakin rendah dan sebaliknya. POD didefinisikan sebagai perilaku 

yang sengaja melanggar norma-norma organisasi yang signifikan dan dengan 

demikian, mengancam kesejahteraan atau anggota-anggotanya, seperti menghina 
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kolega, mencuri, menggosip secara berlebihan, atau terlibat dalam sabotase, yang 

semuanya bisa menimbulkan malapetaka di suatu organisasi. Meskipun penelitian 

tersebut tidak meneliti mengenai perilaku etis dalam bekerja namun dari 

pengertian POD secara tidak langsung mencakup indikator perilaku etis dalam 

bekerja yaitu seperti menghina kolega, mencuri, menggosip secara berlebihan, 

atau terlibat dalam sabotase.  

Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tittle dan 

Botchkovar (2005:307),  tentang kontrol diri dan motivasi perilaku kriminal yang 

mengatakan  bahwa kontrol diri merupakan indikator yang dapat memprediksi 

terjadinya  perilaku etis. Individu dengan kemampuan kontrol diri yang lemah 

mempunyai indikasi untuk cenderung melakukan perilaku kriminal atau 

menghasilkan perilaku tidak etis. 

Perilaku etis dalam bekerja penegak hukum dipengaruhi oleh faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal  merupakan faktor kepribadian yang 

ada pada diri anggota, meliputi ciri  kepribadian (kontrol diri), kemampuan koping 

terhadap stres, pengendalian emosi,  nilai etika dan nilai moral yang dimiliki 

(Ivansevich, et all, 2007:37). Hal ini  sesuai dengan hasil penelitian Spector, et all, 

2006 (dalam Putri, Nurtjahjanti dan Widodo) mengatakan bahwa banyak sifat 

kepribadian yang berhubungan dengan perilaku- perilaku negatif  dalam bekerja, 

yaitu meliputi sifat marah, perasaan negatif, kontrol diri, stabilitas emosi, 

narcissism, self-esteem, agreeableness, dan sifat kecemasan. 
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4.8 Keterbatasan Penelitian  

Pada saat melakukan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan saat 

proses penelitian penelitian. Keterbatasan penelitian tersebut ini antara lain: 

1. Jumlah instrumen yang diisi atau kembali tidak sesuai dengan jumlah 

instrumen yang diberikan atau disebar. Sehingga jumlah responden penelitian 

ini seharusnya lebih banyak, dimana rencana awal peneliti mengambil seluruh 

hakim Pengadilan Negeri Semarang dan jaksa Negeri Semarang sebagai 

responden penelitian ini namun hal tersebut terbentur oleh responden yang 

tidak bersedia mengisi instrumen penelitian.  

2. Peneliti tidak bisa mengkondisikan lingkungan tempat pengisian instrumen 

penelitian dalam sebuah ruangan dan kondisi tertentu. Hal ini dikarenakan 

responden penelitian mempunyai kesibukan yang padat sehingga tidak 

bersedia meluangkan waktu untuk mengisi instrumen dalam ruangan dan 

kondisi tertentu. Instrumen penelitian diisi tergantung pada masing-masing 

responden, ada responden yang bersedia di tunggu oleh peneliti saat pengisian 

instrumen dan ada juga responden bersedia mengisi instrumen dengan 

membawa pulang kerumah atau mengisi pada saat istirahat kerja. Kondisi 

seperti ini tentunya mempengaruhi hasil penelitian, dimana peneliti tidak 

dapat melihat secara langsung apakah ada kendala-kendala tertentu ketika 

responden mengisi instrumen penelitian. Akibat dari hal tersebut adalah ada 

beberapa instrumen yang dikembalikan tidak diisi secara lengkap dan pada 

akhirnya instrumen tersebut tidak dapat dilakukan  analisis lebih lanjut sebagai 

data penelitian.  
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3. Peneliti hanya melakukan studi pendahuluan khusus yaitu melalui metode 

wawancara hanya pada satu hakim Pengadilan Negeri Semarang, satu 

pengacara dan enam orang masyarakat yang pernah berurusan dengan hukum. 

Jumlah responden penelitian sebanyak 57 responden. Jumlah subyek studi 

pendahuluan tidak sebanding dengan jumlah responden penelitian, sehingga 

jumlah subyek studi pendahuluan tidak mempresentatifkan jumlah responden 

penelitian dan hal tersebut di duga dapat mempengaruhi hasil yang di peroleh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada penegak hukum 

mengenai pengaruh kepuasan imbalan dan kontrol diri terhadap perilaku etis 

dalam bekerja dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Hasil analisis deskriptif secara umum menggambarkan bahwa perilaku etis 

dalam bekerja penegak hukum berada pada kriteria tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden penelitian telah bekerja sesuai dengan nilai-

nilai, keyakinan dan prinsip-prinsip kode etik profesi penegak hukum dan 

peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. 

2. Hasil analisis deskriptif secara umum menggambarkan bahwa kepuasan 

imbalan penegak hukum berada pada kriteria rendah. Hal ini mengindikasikan 

bahwa responden penelitian merasakan ketidakadilan terhadap imbalan yang 

mereka terima, sehingga menimbulkan kepuasan imbalan yang rendah. 

Komponen keadilan imbalan yang pegawai terima dengan kebijakan sistem 

merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap tinggi rendahnya 

kepuasan imbalan responden.  

3. Hasil analisis deskriptif secara umum menggambarkan bahwa kontrol diri 

penegak hukum berada pada kriteria tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa 
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responden penelitian mampu menyusun, membimbing, mengatur dan 

mengarahkan perilaku serta dorongan-dorongan dari dalam diri sehingga 

mampu mengendalikan perilaku dan terhindar dari perilaku menyimpang atau 

melanggar norma dan etika yang disepakati oleh masyarakat. Indikator 

decisional control merupakan indikator yang paling berpengaruh terhadap 

tinggi rendahnya kontrol diri responden. 

4. Uji hipotesis pertama (H1) penelitian yang menyatakan bahwa “kepuasan 

imbalan berpengaruh positif terhadap perilaku etis dalam bekerja pada 

penegak hukum” ditolak. Dimana terdapat hubungan negatif yang tidak 

signifikan antara kepuasan imbalan dan perilaku etis dalam bekerja penegak 

hukum. Hal ini berarti bahwa tingginya tingkat kepuasan imbalan 

berhubungan dengan turunnya tingkat perilaku etis dalam bekerja penegak 

hukum.  

5. Uji hipotesis kedua (H2) penelitian yang menyatakan bahwa “kontrol diri 

berpengaruh positif terhadap perilaku etis dalam bekerja pada penegak 

hukum” diterima. Dimana terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

kontrol diri dan perilaku etis dalam bekerja penegak hukum. Hal ini berarti 

bahwa tingginya tingkat kontrol diri berhubungan dengan tingginya tingkat 

perilaku etis dalam bekerja penegak hukum.  

6. Uji hipotesis ketiga (H3) penelitian yang menyatakan bahwa “kepuasan 

imbalan dan kontrol diri berpengaruh positi terhadap perilaku etis dalam 

bekerja pada penegak hukum” diterima. Dimana terdapat korelasi yang 

signifikan antara kepuasan imbalan dan kontrol diri dan perilaku etis dalam 
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bekerja penegak hukum. Hal ini berarti bahwa tingginya tingkat kepuasan 

imbalan dan kontrol diri berhubungan dengan tingginya tingkat perilaku etis 

dalam bekerja penegak hukum.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

5.2.1 Pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi bagi pemerintah 

dalam menangani berbagai penyimpangan atau pelanggaran kode etik yang 

dilakukan penegak hukum, khususnya dalam penelitian ini adalah profesi hakim 

dan jaksa. Terutama dalam hal  kaitan pengaruh kepuasan imbalan dan kontrol diri 

terhadap perilaku etis dalam bekerja penegak hukum. Pemerintah dapat 

menganalisis faktor yang mempengaruh perilaku etis penegak hukum, sistem 

imbalan seperti apakah yang cocok diterapkan untuk memenuhi kepuasan imbalan 

penegak hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol diri berpengaruh 

secara signifikan terhadap perilaku etis dalam bekerja penegak hukum, hal ini 

dapat dijadikan acuan pemerintah dalam menyeleksi dan merekrut calon hakim 

dan jaksa dengan melalui berbagai tes yang dapat mengungkap aspek-aspek sikap 

dan kepribadian yang harus dimiliki oleh  penegak hukum seperti kontrol diri 

yang tinggi, integritas, tanggung jawab, jujur, adil dan memiliki produktivitas 

yang tinggi. Selain itu pemerintah juga harus lebih ketat dalam menerapkan sistem 

pengendalian internal dan monitoring terhadap perilaku etis dalam bekerja 

penegak hukum, beberapa penelitian menyimpulkan bahwa keefektifan 
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pengendalian iternal dari atasan berpengaruh terhadap perilaku etis dalam bekerja. 

Pengendalian internal yang efektif akan menutup peluang terjadinya perilaku yang 

tidak etis serta kecenderungan untuk berlaku curang. 

5.2.2 Peneliti Selanjutnya 

Peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh 

kepuasan imbalan dan kontrol diri terhadap perilaku etis dalam bekerja penegak 

hukum hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:  

1) Peneliti selanjutnya diharapkan dalam melakukan studi pendahuluan tidak 

hanya menggunakan metode wawancara dan menganalisis fenomena-

fenomena terkait variabel penelitian. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan 

metode-metode lain seperti observasi dan rekam jejak terkait responden 

penelitian. Hal ini bertujuan agar dapat menambah informasi secara mendalam 

terkait perilaku atau kondisi responden yang sebenarnya. 

2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkondisikan lingkungan tempat 

pengisian instrumen penelitian. Peneliti dapat mengetahui secara langsung 

kendala-kendala yang dihadapi oleh responden dalam pengisian instrumen 

penelitian. Sehingga jumlah instrumen kembali dan dapat dilakukan analsis 

lebih lanjut sesuai jumlah instrumen yang diberikan kepada responden.  

3) Peneliti selanjutnya diharapkan menambah jumlah subyek studi pendahuluan, 

sehingga dapat membandingkan informasi dari masing-masing subyek. 

4) Peneliti selanjutnya diharapakan melakukan peninjauan lebih dalam terkait 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis dalam bekerja dan menambah 

variabel  pengendalian internal sebagai variabel independen. 
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5) Peneliti selanjutnya dapat memperluas subyek penelitian, yang tidak hanya 

hakim dan jaksa. Dimana profesi penegak hukum dan lembaga peradilan 

memiliki cakupan yang luas yaitu mulai dari hakim, jaksa, polisi, advokat, 

panitera dan sampai petugas di lembaga pemasyarakatan. 
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LAMPIRAN 1 

INSTRUMEN PENELITIAN 

1. SKALA KEPUASAN IMBALAN 

2. SKALA KONTROL DIRI 

3. ANGKET PERILAKU ETIS DALAM BEKERJA 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola perilaku individu 

dalam bekerja. Setiap jawaban Anda akan sangat berharga dalam penelitian ini. 

Oleh karena itu, anda diminta untuk mengisi setiap pertanyaan dibawah ini secara 

jujur dan  sukarela.  

Demografi Responden  

1. Jenis kelamin   :    (   ) Pria (   ) Wanita 

2.  Usia    :  

3. Agama    : 

4. Suku    : 

5. Status    :    (   ) Menikah (   ) Tidak menikah  

6. Jumlah anak   : 

7. Istri atau suami  :   (   ) Bekerja  (   ) Tidak bekerja 

8. Pangkat atau golongan : 

9. Masa kerja   : 

10. Pendidikan terakhir  : 

11. Pernah bekerja di tempat lain :   (   )  Ya (   ) Tidak 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Skala Kepuasan Imbalan 

PETUNJUK PENGISIAN SKALA 

1. Berikan jawaban dengan jujur sesuai keadaan Anda, karena  jawaban Anda 

akan sangat berharga dalam penelitian ini. Jawaban Anda tidak akan 

mempengaruhi nilai atau pandangan orang lain terhadap Anda karena saya 

akan menjamin kerahasiaannya. 

2. Adapun pilihan jawaban tersebut adalah : 

a. Sangat Sesuai (SS) : Jika pernyataan tersebut sangat sesuai dengan 

keadaan yang  Anda rasakan. 

b. Sesuai  (S) : Jika pernyataan tersebut sesuai dengan keadaan yang Anda 

rasakan. 

c. Tidak Sesuai (TS) : Jika pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan 

yang Anda rasakan. 

d. Sangat Tidak Sesuai (STS) : Jika pernyataan tersebut sangat tidak sesuai 

dengan keadaan yang Anda rasakan. 

3. Berikan tanda Cheklist (√) pada kolom yang sesuai dengan pilihan anda. 

 

Pernyataan  Jawaban  

Dibandingkan dengan hakim atau jaksa di negara lain : 

1. Saya tidak  puas dengan gaji pokok yang saya terima. SS S TS STS 

2. Saya puas dengan tunjangan jabatan yang saya terima. SS S TS STS 

3. Saya tidak puas terhadap kendaraan dinas  yang difasilitasi 

oleh instansi. 

SS S TS STS 

4. Saya puas terhadap rumah dinas yang difasilitasi oleh 

instansi. 

SS S TS STS 

5. Saya tidak puas terhadap pengawalan saat menjalankan 

tugas. 

SS S TS STS 



 

 

 

 

 

6. Saya tidak puas atas perlindungan terhadap keluarga saya. SS S TS STS 

7. Saya puas atas tunjangan anak yang diberikan. SS S TS STS 

8. Saya puas atas tunjangan beras yang diberikan. SS S TS STS 

 

Berdasarkan kebijakan sistem yang ada : 

9. Saya tidak puas terhadap pemberian gaji pokok. SS S TS STS 

10. Saya puas terhadap tunjangan jabatan yang diberikan. SS S TS STS 

11. Saya puas atas tunjangan perumahan yang diberikan. SS S TS STS 

12. Saya merasa puas atas biaya perjalanan dinas. SS S TS STS 

13. Saya puas terhadap jaminan kesehatan yang diberikan. SS S TS STS 

14. Saya tidak puas atas jaminan pensiun yang telah ditetapkan. SS S TS STS 

15. Saya mendukung adanya tunjangan kemahalan. SS S TS STS 

16. Saya tidak puas terhadap tunjangan keluarga yang diberikan. SS S TS STS 

Dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya atau dibandingkan dengan harapan keluarga 

saya: 

17. Saya tidak puas atas gaji yang saya terima. SS S TS STS 

18. Tunjangan jabatan yang saya terima telah sesuai dengan 

harapan. 

SS S TS STS 

19. Keluarga saya nyaman menempati rumah dinas. SS S TS STS 

20. Saya nyaman menggunakan mobil dinas yang diberikan. SS S TS STS 

21. Saya puas terhadap jaminan kesehatan. SS S TS STS 

22. Saya tidak puas terhadap jaminan perlindungan keluarga. SS S TS STS 

23. Tunjangan anak yang diberika telah sesuai dengan harapan 

keluarga. 

SS S TS STS 

24. Tunjangan beras yang saya terima dapat mencukupi 

kebutuhan keluarga.  

SS S TS STS 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Skala Kontrol Diri 

PETUNJUK PENGISIAN SKALA 

1. Berikan jawaban dengan jujur sesuai keadaan Anda, karena  jawaban Anda 

akan sangat berharga dalam penelitian ini. Jawaban Anda tidak akan 

mempengaruhi nilai atau pandangan orang lain terhadap Anda karena saya 

akan menjamin kerahasiaannya. 

2. Adapun pilihan jawaban tersebut adalah : 

a. Selalu (SL):  Jika pernyataan tersebut selalu Anda lakukan. 

b. Sering  (SR): Jika pernyataan tersebut sering Anda lakukan. 

c. Jarang (JR): Jika pernyataan tersebut jarang Anda lakukan. 

d. Tidak Pernah (TP) : Jika pernyataan tersebut tidak pernah Anda lakukan. 

3. Berikan tanda Cheklist (√) pada kolom yang sesuai dengan pilihan anda. 

Pernyataan  Jawaban  

1. Saya mampu memilih tindakan yang tepat. SL SR JR TP 

2. Sebelum bertindak saya berpikir terlebih dahulu. SL SR JR TP 

3. Saya sulit memutuskan untuk berkata tidak. SL SR JR TP 

4. Saya melakukan apapun yang membuat saya merasa puas. SL SR JR TP 

5. Saya mencurahkan banyak pikiran dan usaha untuk 

mempersiapkan masa depan. 

SL SR JR TP 

6. Dalam memutuskan sesuatu, saya mengabaikan kemungkinan 

dampak yang akan terjadi. 

SL SR JR TP 

7. Saya tidak mengalami kesulitan merubah kebiasaan buruk. SL SR JR TP 

8. Saya sulit berkonsentrasi. SL SR JR TP 

9. Banyaknya kemungkinan resiko yang akan terjadi tidak 

membuat saya sulit dalam mengambil keputusan. 

SL SR JR TP 

10. Saya malas. SL SR JR TP 

11. Saya sering berubah pikiran. SL SR JR TP 

12. Untuk menghindari konflik dengan seseorang, saya 

berbicara tanpa marah. 

SL SR JR TP 



 

 

 

 

 

13. Terkadang saya sulit menahan diri untuk melakukan sesuatu. SL SR JR TP 

14. Saat bertindak saya memikirkan semua alternatif yang ada. SL SR JR TP 

15. Terkadang saya mengambil keputusan yang tidak sesuai 

dengan keyakinan hati nurani. 

SL SR JR TP 

16. Terkadang saya melakukan hal yang tidak sesuai dengan  apa 

yang direncanakan.. 

SL SR JR TP 

17. Saya lebih memikirkan dampak jangka panjang daripada 

jangka pendek. 

SL SR JR TP 

18. Dalam memutuskan sesuatu, saya tidak mudah tepengaruh 

oleh apapun. 

SL SR JR TP 

19. Saya melakukan banyak hal secara mendadak. SL SR JR TP 

20. Saya tidak memikirkan apa yang akan terjadi selagi itu 

menyenangkan bagi saya. 

SL SR JR TP 

21. Ketika bingung memutuskan sesuatu, saya memilih untuk 

tetap bertindak. 

SL SR JR TP 

22. Saya melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang saya 

inginkan. 

SL SR JR TP 

23. Saya bertindak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. SL SR JR TP 

24. Dalam memutuskan sesuatu, saya terbawa perasaan. SL SR JR TP 

25. Saya tidak mudah kehilangan kesabaran. SL SR JR TP 

26. Saya mengatakan apapun yang ada di pikiran saya. SL SR JR TP 

27. Saya tidak mengalami kesulitan dalam memutuskan mana 

yang benar dan mana yang salah. 

SL SR JR TP 

28. Saya melakukan berbagai cara untuk menghindari keadaan 

yang menyulitkan. 

SL SR JR TP 

29. Saya lebih memikirkan hasil yang akan diperoleh daripada 

dampak yang akan terjadi. 

SL SR JR TP 

30. Terkadang keputusan yang saya ambil merugikan orang lain. SL SR JR TP 

 



 

 

 

 

 

3. Angket Perilaku Etis Dalam Bekerja 

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

1. Berikan jawaban dengan jujur sesuai keadaan Anda, karena  jawaban Anda 

akan sangat berharga dalam penelitian ini. Jawaban Anda tidak akan 

mempengaruhi nilai atau pandangan orang lain terhadap Anda karena saya 

akan menjamin kerahasiaannya. 

2. Setiap angka pada garis menunjukkan seberapa sering anda berperilaku seperti 

yang tercantum pada pernyataan. Semakin ke kanan semakin menunjukkan 

seberapa sering perilaku yang ada pada pernyataan anda lakukan. Adapun 

keterangan angka pada garis tersebut sebagai berikut : 

          

       Tidak pernah           1           2            3             4             5 Selalu 

3. Berikan tanda Cheklist (√) pada salah satu angka yang sesuai dengan pilihan 

anda. 

 

1. Dalam memutuskan perkara, saya memberi perlakuan yang sama terhadap 

setiap orang. 

   

     1            2              3            4            5 

2. Saya melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwajib.  

        

                 1           2            3             4             5    

3. Saya bertindak sesuai dengan norma dalam masyarakat baik norma hukum, 

keagamaan, kebiasaan maupun kesusilaan.  

        

                 1           2            3             4             5    



 

 

 

 

 

4. Dalam memutuskan perkara, saya bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain. 

        

                 1           2            3             4             5    

5. Dalam melaksanakan tugas, saya berpegang teguh pada nilai atau norma yang 

berlaku. 

        

                 1           2            3             4             5    

6. Saya memperhitungkan akibat dari setiap tindakan.  

 

        

                 1           2            3             4             5    

7. Saya melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan 

tugas saya. 

        

                 1           2            3             4             5    

8. Saya menjaga kehormatan dan martabat profesi hakim atau jaksa. 

        

                 1           2            3             4             5    

9. Saya tertib melaksanakan tugas. 

        

                 1           2            3             4             5    

10. Saya menjadi teladan dalam lingkungan kerja maupun masyarakat. 

        

                 1           2            3             4             5    

11. Saya mengedepankan tuntutan hati nurani dalam melaksanakan pekerjaan. 

        



 

 

 

 

 

                 1           2            3             4             5    

12. Saya bersikap dan berpenampilan sederhana di tempat kerja dan lingkungan 

masyarakat.  

 

        

                 1           2            3             4             5    

 

13. Saya meningkatkan pengetahuan dan kinerja. 

 

        

                 1           2            3             4             5    

14. Dalam proses persidangan,  saya memberikan kesempatan yang sama terhadap 

setiap orang.     

        

                 1           2            3             4             5    

15. Saya melakukan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi batil. 

        

                 1           2            3             4             5    

16. Berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi. 

        

                 1           2            3             4             5   

17. Keputusan mengenai suatu perkara yang saya buat bebas dari pengaruh 

apapun. 

        

                 1           2            3             4             5    

18. Saya menolak godaan yang akan berpengaruh pada pekerjaan. 

        

                 1           2            3             4             5    



 

 

 

 

 

19.  Saya melaksanakan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan 

terbaik. 

        

                 1           2            3             4             5    

20. Saya menanggung segala akibat atas pelaksanaan yang telah wewenang dan 

tugas saya. 

        

                 1           2            3             4             5    

 

21. Saya realistis dalam melakukan pekerjaan. 

        

                 1           2            3             4             5    

22. Saya ikhlas dalam mengabdi. 

        

                 1           2            3             4             5    

23. Saya tidak menyalahgunakan amanah yang telah dipercayakan kepada saya. 

        

                 1           2            3             4             5    

 

24. Saya menghargai pendapat setiap orang. 

        

                 1           2            3             4             5    

25. Saya menjaga dan mempertahnkan mutu pekerjaan. 

 

        

                 1           2            3             4             5    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

TABULASI SKORING 

1. DISTRIBUSI SKOR TOTAL ITEM VARIABEL 

PERILAKU ETIS DALAM BEKERJA 

2. DISTRIBUSI SKOR TOTAL ITEM VARIABEL 

KEPUASAN IMBALAN SEBELUM UJI 

VALIDITAS 

3. DISTRIBUSI SKOR TOTAL ITEM VARIABEL 

KEPUASAN IMBALAN SETELAH UJI 

VALIDITAS 

4. DISTRIBUSI SKOR TOTAL ITEM VARIABEL 

KONTROL DIRI SEBELUM UJI VALIDITAS 

5. DISTRIBUSI SKOR TOTAL ITEM VARIABEL 

KONTROL DIRI SETELAH UJI VALIDITAS



 

 

 

 

 

1. Distribusi Skor Total Item Variabel Perilaku Etis Dalam Bekerja 

  

Subyek  
a
1 

a
2 

a
3 

a
4 

a
5 

a
6 

a
7 

a
8 

a
9 

a1
0 

a1
1 

a1
2 

a1
3 

a1
4 

a1
5 

a1
6 

a1
7 

a1
8 

a1
9 

a2
0 

a2
1 

a2
2 

a2
3 

a2
4 

a2
5 Total  

1 5 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 97 

2 5 2 5 3 5 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 110 

3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 119 

4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 119 

5 5 4 3 5 5 4 5 4 3 2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 110 

6 5 3 4 3 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 103 

7 5 4 5 1 5 5 5 5 3 2 3 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 110 

8 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 109 

9 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 118 

10 5 3 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 118 

11 5 2 5 3 5 5 5 5 5 2 3 5 4 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 110 

12 5 5 4 1 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 114 

13 2 1 2 3 2 4 5 4 3 3 2 2 5 2 2 5 3 2 3 2 1 4 2 3 4 71 

14 3 2 4 2 3 4 2 4 4 3 3 3 4 2 2 3 2 1 2 4 5 4 2 5 2 75 

15 3 2 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 5 2 2 2 4 2 5 3 3 4 79 

16 3 1 4 2 5 5 5 5 4 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 107 

17 5 3 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 119 

18 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 110 

19 5 1 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 111 

20 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123 



 

 

 

 

 

21 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 78 

22 1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 102 

23 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 108 

24 4 3 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 99 

25 4 4 5 2 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 100 

26 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 5 4 5 3 5 3 4 4 5 5 5 5 105 

27 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 92 

28 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 119 

29 3 1 2 3 2 5 4 3 3 2 5 2 3 2 2 4 2 2 2 4 4 5 2 3 4 74 

30 4 3 2 3 3 3 2 4 5 3 2 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 3 89 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Distribusi Skor Total Item Variabel Kepuasan Imbalan Sebelum Uji Validitas 

 

Subyek 
a
1 

a
2 

a
3 

a
4 

a
5 

a
6 

a
7 

a
8 

a
9 

a1
0 

a1
1 

a1
2 

a1
3 

a1
4 

a1
5 

a1
6 

a1
7 

a1
8 

a1
9 

a2
0 

a2
1 

a2
2 

a2
3 

a2
4 Total 

1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 68 

2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 57 

3 4 3 2 2 1 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 2 3 3 1 1 1 4 2 3 57 

4 2 4 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 2 4 2 3 3 1 2 2 1 2 2 60 

5 2 3 3 2 2 2 3 3 1 4 3 3 3 3 4 2 1 3 1 3 2 3 4 4 64 

6 4 3 3 1 2 2 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 60 

7 2 2 2 2 1 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 3 2 2 2 55 

8 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 4 2 2 4 2 2 3 2 1 2 1 2 2 54 

9 2 3 1 2 1 2 3 3 2 2 2 3 1 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 3 51 

10 4 3 1 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 4 4 3 2 3 2 1 2 3 2 3 61 

11 1 2 4 2 4 4 1 3 3 3 1 1 2 2 4 3 3 3 1 1 2 4 3 2 59 

12 2 3 4 1 4 2 1 1 2 3 1 1 2 3 4 4 3 3 1 1 2 2 2 1 53 

13 3 1 2 2 4 1 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 1 3 3 61 

14 2 2 2 1 1 2 4 3 2 2 3 1 3 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 55 

15 3 4 2 3 2 1 2 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 4 1 2 4 60 

16 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 64 

17 2 3 4 1 4 4 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 2 3 1 1 1 4 3 2 59 

18 1 4 3 2 3 3 1 2 3 4 2 2 2 3 4 1 3 3 2 2 2 3 2 2 59 

19 1 4 4 2 3 3 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 4 1 1 2 3 1 2 53 



 

 

 

 

 

20 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 1 3 3 61 

21 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 

22 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 2 61 

23 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 59 

24 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 49 

25 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 62 

26 4 2 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 1 4 4 4 4 3 4 4 70 

27 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 2 2 3 1 1 47 

28 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 4 1 1 2 2 2 2 1 2 3 42 

29 4 1 3 4 1 2 1 2 3 1 4 1 4 2 2 2 4 1 4 3 2 3 2 2 58 

30 1 3 4 1 3 3 4 1 2 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 1 3 3 2 1 49 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Distribusi Skor Total Item Variabel Kepuasan Imbalan Setelah Uji Validitas 

 

subyek a1 a8 a9 a10 a13 a14 a18 a20 a21 a23 a24 Total 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 31 

2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 27 

3 4 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 29 

4 2 3 2 4 3 2 3 2 2 2 2 27 

5 2 3 1 4 3 3 3 3 2 4 4 32 

6 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 30 

7 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 27 

8 2 3 2 3 2 2 3 1 2 2 2 24 

9 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 3 22 

10 4 3 3 3 3 4 3 1 2 2 3 31 

11 1 3 3 3 2 2 3 1 2 3 2 25 

12 2 1 2 3 2 3 3 1 2 2 1 22 

13 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 30 

14 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 28 

15 3 3 4 2 2 2 2 2 4 2 4 30 

16 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 30 

17 2 3 2 3 1 3 3 1 1 3 2 24 

18 1 2 3 4 2 3 3 2 2 2 2 26 

19 1 3 1 4 2 1 4 1 2 1 2 22 

20 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 29 

21 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 21 



 

 

 

 

 

22 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 32 

23 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 25 

24 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 

25 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 28 

26 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 38 

27 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 1 18 

28 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 20 

29 4 2 3 1 4 2 1 3 2 2 2 26 

30 1 1 2 1 1 4 2 1 3 2 1 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Distribusi Skor Total Item Variabel Kontrol Diri Sebelum Uji Validitas 

 

Subyek 
a
1 

a
2 

a
3 

a
4 

a
5 

a
6 

a
7 

a
8 

a
9 

a
1
0 

a
1
1 

a
1
2 

a
1
3 

a
1
4 

a
1
5 

a
1
6 

a
1
7 

a
1
8 

a
1
9 

a
2
0 

a
2
1 

a
2
2 

a
2
3 

a
2
4 

a
2
5 

a
2
6 

a
2
7 

a
2
8 

a
2
9 

a
3
0 Total 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 88 

2 3 3 3 4 2 3 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 87 

3 3 4 4 3 4 4 4 3 1 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 1 4 2 4 1 3 4 96 

4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 92 

5 3 3 2 1 4 3 2 2 1 2 2 4 2 4 4 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 89 

6 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 2 2 86 

7 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 4 2 3 2 3 2 3 3 86 

8 4 1 1 1 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 1 3 3 3 3 3 1 1 3 4 89 

9 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 1 4 4 4 2 3 3 3 4 1 3 3 97 

10 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 1 4 4 3 4 1 4 2 1 3 97 

11 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 4 99 

12 3 4 3 1 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 4 2 2 2 3 1 2 2 2 1 3 1 2 3 72 

13 3 1 1 2 4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 1 3 2 3 3 2 1 3 1 1 3 69 

14 3 2 1 1 4 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 4 4 2 3 4 3 3 3 2 1 3 2 1 4 77 

15 3 2 3 2 4 4 2 2 2 3 3 3 1 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 79 

16 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 2 3 3 3 3 2 3 4 88 

17 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 81 

18 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 2 4 3 4 4 2 4 2 2 1 96 

19 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 1 3 2 4 4 98 



 

 

 

 

 

20 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 86 

21 3 2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 3 1 2 3 67 

22 3 3 3 1 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 1 3 3 3 3 3 2 2 4 3 89 

23 4 2 2 2 4 2 4 2 2 4 3 4 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 4 87 

24 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 83 

25 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 1 2 3 89 

26 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 1 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 1 3 82 

27 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 2 1 2 82 

28 4 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 4 2 3 2 4 2 2 3 85 

29 2 1 3 1 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 4 1 4 1 2 4 2 3 4 4 70 

30 2 4 2 1 3 1 3 2 1 4 1 4 2 1 2 1 3 2 1 4 1 4 2 4 2 3 2 1 1 3 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Distribusi Skor Total Item Variabel Kontrol Diri Setelah Uji Validitas 

 

Subyek a7 a25 a4 a13 a16 a19 a22 a2 a14 a8 a11 a20 a29 a3 a6 a12 a15 a18 a27 Total 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

2 2 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 56 

3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 66 

4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 61 

5 2 4 1 2 1 3 4 3 4 2 2 4 4 2 3 4 4 3 4 56 

6 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 56 

7 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 56 

8 4 3 1 4 3 3 3 1 4 3 3 4 3 1 4 4 3 4 1 56 

9 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 63 

10 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 1 3 4 4 4 4 4 66 

11 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 65 

12 2 2 1 2 2 2 1 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 43 

13 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 1 1 1 3 2 2 4 3 40 

14 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 2 3 1 1 3 3 3 4 3 45 

15 2 4 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 50 

16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 59 

17 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 54 

18 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 68 

19 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 65 

20 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 56 

21 1 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 39 



 

 

 

 

 

22 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 59 

23 4 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 4 53 

24 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 53 

25 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 4 3 4 58 

26 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 4 3 1 3 3 1 2 3 3 50 

27 3 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 1 2 3 1 4 3 4 53 

28 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 54 

29 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 4 3 2 2 3 2 2 37 

30 3 2 1 2 1 1 4 4 1 2 1 4 1 2 1 4 2 2 2 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

1. HASIL UJI VALIDITAS KEPUASAN IMBALAN 

2. HASIL UJI VALIDITAS KONTROL DIRI 

3. HASIL UJI RELIABILITAS KEPUASAN 

IMBALAN  

4. HASIL UJI RELIABILITAS KONTROL DIRI 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Hasil Uji Validitas Kepuasan Imbalan 

 

Correlations   

  
 

  

Correlations 

  total 

VAR00001 Pearson 
Correlation 

,584
**
 

Sig. (2-
tailed) 

.001 

N 30 

VAR00002 Pearson 
Correlation 

.143 

Sig. (2-
tailed) 

.450 

N 30 

VAR00003 Pearson 
Correlation 

.334 

Sig. (2-
tailed) 

.071 

N 30 

VAR00004 Pearson 
Correlation 

.288 

Sig. (2-
tailed) 

.123 

N 30 

VAR00005 Pearson 
Correlation 

.201 

Sig. (2-
tailed) 

.286 

N 30 

VAR00006 Pearson 
Correlation 

.121 

Sig. (2-
tailed) 

.523 

N 30 



 

 

 

 

 

 

VAR00007 Pearson 
Correlation 

.097 

Sig. (2-
tailed) 

.608 

N 30 

VAR00008 Pearson 
Correlation 

,370
*
 

Sig. (2-
tailed) 

.044 

N 30 

VAR00009 Pearson 
Correlation 

,575
**
 

Sig. (2-
tailed) 

.001 

N 30 

VAR00010 Pearson 
Correlation 

,425
*
 

Sig. (2-
tailed) 

.019 

N 30 

VAR00011 Pearson 
Correlation 

.230 

Sig. (2-
tailed) 

.221 

N 30 

VAR00012 Pearson 
Correlation 

.246 

Sig. (2-
tailed) 

.191 

N 30 

VAR00013 Pearson 
Correlation 

,529
**
 

Sig. (2-
tailed) 

.003 

N 30 

VAR00014 Pearson 
Correlation 

,539
**
 

Sig. (2-
tailed) 

.002 

N 30 



 

 

 

 

 

 

VAR00015 Pearson 
Correlation 

-.001 

Sig. (2-
tailed) 

.995 

N 30 

VAR00016 Pearson 
Correlation 

.088 

Sig. (2-
tailed) 

.645 

N 30 

VAR00017 Pearson 
Correlation 

.115 

Sig. (2-
tailed) 

.544 

N 30 

VAR00018 Pearson 
Correlation 

,377
*
 

Sig. (2-
tailed) 

.040 

N 30 

VAR00019 Pearson 
Correlation 

.275 

Sig. (2-
tailed) 

.141 

N 30 

VAR00020 Pearson 
Correlation 

,397
*
 

Sig. (2-
tailed) 

.030 

N 30 

VAR00021 Pearson 
Correlation 

,408
*
 

Sig. (2-
tailed) 

.025 

N 30 

VAR00022 Pearson 
Correlation 

.237 

Sig. (2-
tailed) 

.208 

N 30 



 

 

 

 

 

 

VAR00023 Pearson 
Correlation 

,548
**
 

Sig. (2-
tailed) 

.002 

N 30 

VAR00024 Pearson 
Correlation 

,452
*
 

Sig. (2-
tailed) 

.012 

N 30 

Total Pearson 
Correlation 

1 

Sig. (2-
tailed) 

  

N 30 

*. Correlation is significant at the 
0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 
0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Hasil Uji Validitas Kontrol Diri 

 

Correlations   

  
 

  

Correlations 

  total 

VAR00001 Pearson 
Correlation 

.321 

Sig. (2-
tailed) 

.083 

N 30 

VAR00002 Pearson 
Correlation 

,379
*
 

Sig. (2-
tailed) 

.039 

N 30 

VAR00003 Pearson 
Correlation 

,513
**
 

Sig. (2-
tailed) 

.004 

N 30 

VAR00004 Pearson 
Correlation 

,603
**
 

Sig. (2-
tailed) 

.000 

N 30 

VAR00005 Pearson 
Correlation 

-.082 

Sig. (2-
tailed) 

.668 

N 30 

VAR00006 Pearson 
Correlation 

,683
**
 

Sig. (2-
tailed) 

.000 

N 30 



 

 

 

 

 

 

VAR00007 Pearson 
Correlation 

,569
**
 

Sig. (2-
tailed) 

.001 

N 30 

VAR00008 Pearson 
Correlation 

,532
**
 

Sig. (2-
tailed) 

.002 

N 30 

VAR00009 Pearson 
Correlation 

.049 

Sig. (2-
tailed) 

.797 

N 30 

VAR00010 Pearson 
Correlation 

.309 

Sig. (2-
tailed) 

.097 

N 30 

VAR00011 Pearson 
Correlation 

,491
**
 

Sig. (2-
tailed) 

.006 

N 30 

VAR00012 Pearson 
Correlation 

,385
*
 

Sig. (2-
tailed) 

.036 

N 30 

VAR00013 Pearson 
Correlation 

,511
**
 

Sig. (2-
tailed) 

.004 

N 30 

VAR00014 Pearson 
Correlation 

,614
**
 

Sig. (2-
tailed) 

.000 

N 30 



 

 

 

 

 

 

VAR00015 Pearson 
Correlation 

,717
**
 

Sig. (2-
tailed) 

.000 

N 30 

VAR00016 Pearson 
Correlation 

,627
**
 

Sig. (2-
tailed) 

.000 

N 30 

VAR00017 Pearson 
Correlation 

.314 

Sig. (2-
tailed) 

.091 

N 30 

VAR00018 Pearson 
Correlation 

,562
**
 

Sig. (2-
tailed) 

.001 

N 30 

VAR00019 Pearson 
Correlation 

,470
**
 

Sig. (2-
tailed) 

.009 

N 30 

VAR00020 Pearson 
Correlation 

,710
**
 

Sig. (2-
tailed) 

.000 

N 30 

VAR00021 Pearson 
Correlation 

.053 

Sig. (2-
tailed) 

.780 

N 30 

VAR00022 Pearson 
Correlation 

,680
**
 

Sig. (2-
tailed) 

.000 

N 30 



 

 

 

 

 

 

VAR00023 Pearson 
Correlation 

.194 

Sig. (2-
tailed) 

.305 

N 30 

VAR00024 Pearson 
Correlation 

.145 

Sig. (2-
tailed) 

.443 

N 30 

VAR00025 Pearson 
Correlation 

,729
**
 

Sig. (2-
tailed) 

.000 

N 30 

VAR00026 Pearson 
Correlation 

-.111 

Sig. (2-
tailed) 

.560 

N 30 

VAR00027 Pearson 
Correlation 

,369
*
 

Sig. (2-
tailed) 

.045 

N 30 

VAR00028 Pearson 
Correlation 

.166 

Sig. (2-
tailed) 

.382 

N 30 

VAR00029 Pearson 
Correlation 

,391
*
 

Sig. (2-
tailed) 

.033 

N 30 

VAR00030 Pearson 
Correlation 

.029 

Sig. (2-
tailed) 

.877 

N 30 



 

 

 

 

 

 

Total Pearson 
Correlation 

1 

Sig. (2-
tailed) 

  

N 30 

*. Correlation is significant at the 
0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 
0.01 level (2-tailed). 

 

3. Hasil Uji Reliabilitas Kepuasan Imbalan 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.743 11 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Hasil Uji Reliabilitas Kontrol Diri 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.876 19 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

MEAN EMPIRIS 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mean Empiris 

Statistics 

  

N 

Mean Median Mode 
Std. 

Deviation Sum Valid Missing 

Perilaku 
Etis 
dalam 
Bekerja 

30 0 103.2667 108.5000 110.00 15.09952 3098.00 

Kepuasan 
Imbalan 

30 0 26.4667 27.0000 30.00 4.58433 794.00 

Orang 
Lain 

30 0 4.8333 5.0000 5.00 1.28877 145.00 

Kebijakan 
Sistem 

30 0 9.8333 10.0000 10.00 1.87696 295.00 

Diri 
Sendiri 

30 0 11.8000 11.0000 10.00 2.45511 354.00 

Kontrol 
Diri 

30 0 54.4667 56.0000 56.00 8.49232 1634.00 

Behavior 
Control 

30 0 19.4000 20.0000 21.00 3.78381 582.00 

Cognitive 
Control 

30 0 17.1000 17.5000 17.00
a
 2.73357 513.00 

Decisional 
Control 

30 0 17.9667 18.0000 18.00 2.78522 539.00 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 

UJI ASUMSI KLASIK 

1. HASIL UJI NORMALITAS  

2. HASIL UJI LINIERITAS 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

1. Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Perilaku Etis 

Kepuasan 

Imbalan Kontrol Diri 

N 30 30 30 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 103,2667 26,4667 54,4667 

Std. Deviation 15,09952 4,58433 8,49232 

Most Extreme Differences Absolute ,164 ,102 ,165 

Positive ,115 ,102 ,089 

Negative -,164 -,080 -,165 

Kolmogorov-Smirnov Z ,900 ,557 ,903 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,393 ,915 ,389 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Uji Linieritas 

ANOVA Table 

 Perilaku Etis * Kepuasan Imbalan 

Between Groups Within Groups Total 

(Combined) Linearity Deviation from 

Linearity 

Sum of Squares 4099.700 .247 4099.453 2512.167 6611.867 

Df 14 1 13 15 29 

Mean Square 292.836 .247 315.343 167.478  

F 1.749 .001 1.883   

Sig. .147 .970 .121   

 

ANOVA Table 

 Perilaku Etis * Kontrol Diri 

Between Groups Within Groups Total 

(Combined) Linearity Deviation from 

Linearity 

Sum of Squares 5754.867 3481.118 2273.748 857.000 6611.867 

Df 16 1 15 13 29 

Mean Square 359.679 3481.118 151.583 65.923  

F 5.456 52.806 2.299   

Sig. .002 .000 .070   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 6 

UJI HIPOTESIS 

1. HASIL UJI F 

2. HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA 

3. HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

1. Hasil Uji F 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3580.644 2 1790.322 15.947 .000
a
 

Residual 3031.223 27 112.268   

Total 6611.867 29    

a. Predictors: (Constant), X2, X1     

b. Dependent Variable: Y     

  

 

2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 41.750 15.792  2.644 .013 

X1 -.410 .436 -.125 -.942 .355 

X2 1.329 .235 .747 5.647 .000 

a. Dependent Variable: Y     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Hasil Uji Koefisien Determinasi  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .736
a
 .542 .508 10.59564 

a. Predictors: (Constant), X2, X1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LAMPIRAN 7 

UJI DESKRIPTIF 

 DEMOGRAFI RESPONDEN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Hasil Uji Deskriptif Demografi Responden Terkait Perilaku 

Etis Dalam Bekerja 

 

Group Statistics 

  Perilaku Etis 

Jenis Kelamin 

Pria Wanita 

N 22 8 

Mean 101.3182 108.6250 

Std. Deviation 16.38927 9.69444 

Std. Error Mean 3.49420 3.42750 

 

Group Statistics 

 Perilaku Etis dalam Bekerja 

Usia 

41-60 tahun 21-40 tahun 

N 24 6 

Mean 104.7500 97.3333 

Std. Deviation 15.80933 10.94836 

Std. Error Mean 3.22707 4.46965 

 

Group Statistics 

 Perilaku Etis dalam Bekerja 

Masa Kerja 

25-44 tahun 5-24 tahun 

N 18 12 

Mean 107.2222 97.3333 

Std. Deviation 13.87573 15.47628 

Std. Error Mean 3.27054 4.46762 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Group Statistics 

 Perilaku Etis 

Pendidikan 

S2 S1 

N 20 10 

Mean 103.4000 103.0000 

Std. Deviation 16.48093 12.69296 

Std. Error Mean 3.68525 4.01386 

 

Group Statistics 

 Perilaku Etis dalam Bekerja 

Golongan Jabatan 

IV c/d III b/c/d 

N 20 10 

Mean 106.6000 96.6000 

Std. Deviation 14.97507 13.68048 

Std. Error Mean 3.34853 4.32615 

 

Group Statistics 

 Perilaku Etis 

Bekerja ditempat Lain 

Pernah Tidak pernah 

N 4 26 

Mean 102.8077 106.2500 

Std. Deviation 6.60177 16.04997 

Std. Error Mean 3.30088 3.14766 

 

Group Statistics 

 Perilaku Etis 

Status Pekerjaan Pasangan 

Bekerja Tidak bekerja 

N 22 8 

Mean 102.5000 105.3750 

Std. Deviation 13.11397 20.53525 

Std. Error Mean 2.79591 7.26031 



 

 

 

 

 

 

 

2. Hasil Uji Deskriptif Demografi Responden Terkait Kepuasan 

Imbalan 

Group Statistics 

 Kepuasan Imbalan 

Jenis Kelamin 

Pria Wanita 

N 22 8 

Mean 27.3750 26.1364 

Std. Deviation 3.94360 6.25500 

Std. Error Mean .84078 2.21148 

 

Group Statistics 

 Kepuasan Imbalan 

Usia 

41-60 tahun 21-40 tahun 

N 24 6 

Mean 26.6250 25.8333 

Std. Deviation 3.68088 7.67898 

Std. Error Mean .75136 3.13493 

 

Group Statistics 

 Kepuasan Imbalan 

Masa Kerja 

25-44 tahun 5-24 tahun 

N 18 12 

Mean 26.7778 26.0000 

Std. Deviation 3.85861 5.65685 

Std. Error Mean .90948 1.63299 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Group Statistics 

 Kepuasan Imbalan 

Pendidikan 

S2 S1 

N 20 10 

Mean 27.5000  25.9500 

Std. Deviation 3.74833 6.02310 

Std. Error Mean .83815 1.90467 

 

Group Statistics 

 Kepuasan Imbalan 

Golongan Jabatan 

IV c/d III b/c/d 

N 20 10 

Mean 27.3000 24.8000 

Std. Deviation 3.22980 6.40833 

Std. Error Mean .72220 2.02649 

 

Group Statistics 

 Kepuasan Imbalan 

Bekerja ditempat Lain 

Pernah Tidak pernah 

N 4 26 

Mean 24.2500 26.8077 

Std. Deviation 4.03113 4.63913 

Std. Error Mean 2.01556 .90981 

 

Group Statistics 

 Kepuasan Imbalan 

Status Pekerjaan Pasangan 

Bekerja Tidak bekerja 

N 22 8 

Mean 26.4545 26.5000 

Std. Deviation 5.01167 3.42261 

Std. Error Mean 1.06849 1.21008 



 

 

 

 

 

 

 

3. Hasil Uji Deskriptif Demografi Responden Terkait Kontrol 

Diri 

Group Statistics 

 Kontrol Diri 

Jenis Kelamin 

Pria Wanita 

N 22 8 

Mean 53.1818 58.0000 

Std. Deviation 8.98484 6.09449 

Std. Error Mean 1.91557 2.15473 

 

Group Statistics 

 Kontrol Diri 

Usia 

41-60 tahun 21-40 tahun 

N 24 6 

Mean 55.2917 51.1667 

Std. Deviation 8.81934 6.64580 

Std. Error Mean 1.80024 2.71314 

 

Group Statistics 

 Kontrol Diri 

Masa Kerja 

25-44 tahun 5-24 tahun 

N 18 12 

Mean 56.3333 51.6667 

Std. Deviation 7.78384 9.06876 

 

Std. Error Mean 
1.83467 2.61793 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Group Statistics 

 Kontrol Diri 

Pendidikan 

S2 S1 

N 20 10 

Mean 54.6000 54.4000  

Std. Deviation 9.33246 6.96340 

Std. Error Mean 2.08680 2.20202 

 

Group Statistics 

 Kontrol Diri 

Golongan Jabatan 

IV c/d III b/c/d 

N 20 10 

Mean 56.9000 49.6000 

Std. Deviation 7.81294 8.00278 

Std. Error Mean 1.74703 2.53070 

 

Group Statistics 

 Kontrol Diri 

Bekerja ditempat Lain 

Pernah Tidak pernah 

N 4 26 

Mean 52.0000 54.8462 

Std. Deviation 6.16441 8.83037 

Std. Error Mean 3.08221 1.73178 

 

Group Statistics 

 Kontrol Diri 

Status Pekerjaan Pasangan 

Bekerja Tidak bekerja 

N 22 8 

Mean 54.2273 55.1250 

Std. Deviation 6.73252 12.73283 

Std. Error Mean 1.43538 4.50174 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 8 

UJI INTERKORELASI  

ANTAR VARIABEL 



 

 

 

 

 

 

Hasil Uji Interkorelasi Antar Variabel 

 

Correlations 

  
Kepuasan 
Imbalan 

Orang 
Lain 

Kebijakan 
Sistem 

Diri 
Sendiri 

Kontrol 
Diri 

Behavior 
Control 

Cognitive 
Control 

Decisional 
Control 

Perilaku 
Etis 

Kepuasan 
Imbalan 

Pearson 
Correlation 

1 .772
**
 .819

**
 .836

**
 .175 .146 .103 .234 .006 

Sig. (2-
tailed) 

  .000 .000 .000 .355 .442 .586 .214 .974 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Orang 
Lain 

Pearson 
Correlation 

.772
**
 1 .630

**
 .436

*
 .174 .163 .034 .277 -.010 

Sig. (2-
tailed) 

.000   .000 .016 .357 .391 .857 .138 .958 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Kebijakan 
Sistem 

Pearson 
Correlation 

.819
**
 .630

**
 1 .434

*
 .325 .311 .212 .362

*
 .218 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000   .017 .079 .095 .261 .050 .247 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Diri 
Sendiri 

Pearson 
Correlation 

.836
**
 .436

*
 .434

*
 1 -.014 -.050 .013 .014 -.150 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .016 .017   .943 .791 .944 .941 .428 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 



 

 

 

 

 

 

Kontrol 
Diri 

Pearson 
Correlation 

.175 .174 .325 -.014 1 .938
**
 .885

**
 .906

**
 .726

**
 

Sig. (2-
tailed) 

.355 .357 .079 .943   .000 .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Behavior 
Control 

Pearson 
Correlation 

.146 .163 .311 -.050 .938
**
 1 .736

**
 .780

**
 .652

**
 

Sig. (2-
tailed) 

.442 .391 .095 .791 .000   .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Cognitive 
Control 

Pearson 
Correlation 

.103 .034 .212 .013 .885
**
 .736

**
 1 .716

**
 .767

**
 

Sig. (2-
tailed) 

.586 .857 .261 .944 .000 .000   .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Decisional 
Control 

Pearson 
Correlation 

.234 .277 .362
*
 .014 .906

**
 .780

**
 .716

**
 1 .574

**
 

Sig. (2-
tailed) 

.214 .138 .050 .941 .000 .000 .000   .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Perilaku 
Etis 

Pearson 
Correlation 

.006 -.010 .218 -.150 .726
**
 .652

**
 .767

**
 .574

**
 1 

Sig. (2-
tailed) 

.974 .958 .247 .428 .000 .000 .000 .001   

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 9 

SURAT IJIN PENELITIAN 

1. SURAT IJIN PENELITIAN (PENGADILAN 

NEGERI SEMARANG) 

2. SURAT IJIN PENELITIAN (KEJAKSAAN 

NEGERI SEMARANG) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 10 

SURAT KETERANGAN TELAH 

MELAKUKAN PENELITIAN 

1. SURAT KETERANGAN TELAH  MELAKUKAN  

PENELITIAN  DI PENGADILAN NEGERI 

SEMARANG 

2. SURAT KETERANGAN TELAH  MELAKUKAN  

PENELITIAN  DI KEJAKSAAN NEGERI 

SEMARANG 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


