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Abstrak

Penelitian pada akhir tahun 1970an mengembangkan fungsi-fungsi teori equity dari konsep
Motivasi dengan tujuan untuk lebih menjelaskan sikap dan tingkah laku pekerja. Hasil
pengembangan tersebut kemudian dikenal dengan Organizational Justice (OJ) yang dapat
dimaknakan sebagai perhatian pegawai mengenai keadilan baik itu dari apa yang mereka
terima atas hasil kerja mereka maupun keadilan perlakuan di dalam organisasi. OJ menjadi
determinan penting bagi sikap, keputusan dan tingkah laku di dunia kerja. Organizational
Commitment (OC) merupakan salah satu hal yang dapat dibentuk melalui persepsi atau
sekedar perlakuan dari manajer dan organisasi secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh Organizational Justice terhadap Organizational Commitment. Subyek
Penelitian adalah 65 Orang Pegawai Kategori IV Kantor Pusat Perum BULOG. Alat ukur
yang digunakan ialah kuesioner Organizational Justice yang diadaptasi melalui alat ukur
yang sebelumnya dikembangkan oleh Rahim, Magner dan Shapiro (2000) dan kuesioner
mengenai Organizational commitment yang diadaptasi melalui alat ukur yang sebelumnya
dikembangkan oleh Meyer & Allen (1991). Teknik korelasi dan analisis regresi digunakan
untuk pengujian hipotesis penelitian, yaitu untuk melihat signifikansi pengaruh variabel
bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa 5 (lima)
dari 9 (sembilan) hipotesis yang diajukan terbukti memiliki pengaruh yang cukup signifikan,
yaitu Procedural Justice terbukti berpengaruh terhadap Affective, Normative maupun
Continuance Commitment dan juga Interactional Justice terbukti signifikan memiliki
pengaruh terhadap pembentukan Affective dan Normative Commmitment.
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Abstract

A research in the late 1970s develop the functions of the concept of equity theory motivation
in order to better explaination for the attitudes and behavior of workers. Later, the results of
the development known as Organizational Justice (OJ) which can be interpreted as an
employee concern about both the fairness of what they received for their work and fairness of
treatment in the organization. OJ being determinant for attitude, decisions and behavior to
good acts in the world of work. Organizational Commitment (OC) is one of the things that
can be formed through perception or treatment from the manager and the organization in
general as well. This study aims to determine the effect of Organizational Justice on
Organizational Commitment. The study subjects were 65 people Employee Category IV
Central Office Perum Bulog. Measuring instrument used was a questionnaire adapted
Organizational Justice through the previous measurement tool developed by “Rahim,
Magner and Shapiro (2000)” and a questionnaire on Organizational Commitment adapted
through the previous measurement tool developed by “Meyer and Allen (1991)”. Correlation
and regression analysis techniques are used to test the research hypothesis, namely to see the
significance of the effect of independent variables on the variable dependent. Based on the
research results that five (5) of 9 (nine) proposed hypothesis proved to have a significant
effect, namely Procedural Justice proven effect on Affective, Normative and Continuance
Commitment and also Interactional Justice has proved to be a significant influence on the
formation of Affective and Normative Commmitment.
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Latar Belakang

Peninggalan beberapa proses transformasi perusahaan yang paling jelas terlihat ialah
adanya keberagaman status pegawai disamping keberagaman demografi lain nya seperti
rentang usia, pendidikan, pengetahuan dan keterampilan sebagaimana lazimnya di organisasi
lain. Terdapat perbedaan status pegawai yang secara umum dapat dibedakan ke dalam dua
jenis yaitu pegawai yang memiliki latar belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai
Perusahaan atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) murni. Di dalam istilah resmi
internal perusahaan, pegawai berlatar belakang PNS dibedakan kedalam tiga kategori, yaitu
Pegawai Kategori I, II dan III. Pegawai BUMN murni dalam istilah lain seringkali disebut
pegawai Non Kategori atau Pegawai Kategori IV yang dapat dijelaskan sebagai pegawai yang
direkrut mulai tahun 2005 setelah BULOG beralih status dari Lembaga Pemerintahan Non
Departmen (LPND) menjadi Perum. Dari segi demografi lainnya, secara umum pegawai
berlatar belakang PNS (kategori I, II dan III) memiliki perbedaan usia yang terpaut cukup
lebar dengan pegawai BUMN murni (kategori IV) yang relatif berusia muda dengan tahun
kelahiran rata-rata tahun 70 akhir sampai dengan 90-an. Dari segi pengetahuan dan
kemampuan pun cukup heterogen.



Kondisi keberagaman di dalam perusahaan ini menurut peneliti menjadi tantangan
tersendiri bagi pemberdayaan SDM dan pengelolaan perusahaan secara umum dihubungkan
dengan maksud dan tujuan pendirian perusahaan yang berperan serta dalam kemandirian,
ketahanan serta kedaulatan pangan dan pembangunan ekonomi nasional. Sebagaimana
dinyatakan oleh Kreitner & Kinicki, (2007) yaitu Organisasi tidak mampu menggunakan
kemajemukan pegawai nya sebagai keuntungan yang strategis jika para pegawainya gagal
mengkontribusikan seluruh bakat, kemampuan, motivasi dan komitmen nya.

Proses regenerasi ialah suatu hal yang tak bisa dihindari dalam dunia kerja tidak
terkecuali di Perum BULOG. Perusahaan harus menyiapkan pengganti bagi pegawai yang
telah memasuki masa pensiun agar stabilitas jalannya roda perusahaan tidak terganggu.
Pegawai kategori IV dengan rata-rata usia yang masih muda dan pengetahuan serta
kemampuan yang dimiliknya menjadi harapan Perum BULOG untuk menjadi generasi
penerus perusahaan bahkan melakukan pengembangan ke depan nya.  Tantangan yang jelas
dalam proses regenerasi ini ialah bagaimana cara untuk terus memelihara dan
mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki pegawai muda perusahaan.

Bagi perusahaan, mengelola pegawai terutama pegawai berusia muda ternyata
semakin hari semakin menemui tantangan yang tidak mudah. Dilatarbelakangi oleh masalah-
masalah yang seringkali muncul pada generasi muda di dunia kerja William Strauss dan Neil
Howe kemudian menuliskan buku berjudul Generations: The History of America’s Future,
1584 to 2069 (1991). Mereka menyatakan adanya perbedaan ciri yang signifikan antar
generasi yang ada, terutama generasi termuda saat ini dengan beberapa generasi sebelumnya.
Generasi muda dalam pekerjaan ini seringkali menjadi polemik karena di satu sisi menjadi
tumpuan harapan perusahaan di masa datang namun mereka harus diperlakukan dengan lebih
cermat agar potensinya mampu teroptimalkan bagi perusahaan. Menurut Zemke, Raines and
Filiczak dalam Borngräber-Berthelesen (2008) diketahui setidaknya sepertiga pegawai di
setiap perusahaan merupakan generasi yang dianggap “kontroversial” ini.

Di negara kita, menurut Diyah Dumasari Siregar, S.T. ,MM sebagai praktisi pelatihan
kepemimpinan di lembaga manajemen PPM ia seringkali mendapat keluhan dari peserta
pelatihan dalam mengelola bawahan yang dikategorikan sebagai “anak muda”di
perusahaannya. Mereka dicap tidak sopan, malas-malasan, susah diajak komunikasi, banyak
menuntut dan hasil kerja yang kurang memuaskan. Menurutnya, oleh sebagian ahli lain
karakter-karakter khas seperti diatas ditenggarai sedikit banyak diakibatkan oleh dua hal
yang signifikan berbeda dibanding generasi sebelumnya, yaitu pola asuh dan perkembangan
teknologi. Di lain pihak bukan hanya perusahaan yang berharap banyak kepada mereka,
namun pegawai berusia muda saat ini pun lebih banyak menaruh harapan kepada perusahaan
dan bukan tidak mungkin mereka tidak segan-segan untuk berpindah tempat kerja apabila
mereka tidak menemukan kecocokan. Loyalitas menurut mereka bukan nilai yang terlahir
begitu saja seperti pada generasi sebelumnya, namun hasil dari proses transaksi dan
pertukaran antara mereka dengan perusahaan.

Pegawai kategori IV yang dimiliki Perum BULOG sebagai generasi penerus dan
tergolong generasi muda perusahaan tidak luput dari fenomena global ini. Mereka memiliki
beberapa karakteristik generasi muda yang telah dibahas sebelumnya. Salah satu fenomena
nyata yaitu terdapat kenaikan angka pengunduran diri pegawai kategori IV yang cukup
signifikan, yaitu sebesar 1,44 orang per bulan dari periode Desember 2009 hingga Maret



2013. Hal ini cukup kontras yang terjadi pada era Pra Perum dimana dapat dipastikan dulu
kala jarang sekali pegawai BULOG memutuskan keluar atau berhenti atas keinginan sendiri.

Selain peningkatan angka pengunduran diri yang terlihat juga pada pegawai Kategori
IV ialah persoalan kualitas kinerja sehari-hari yang kurang sesuai dengan harapan bahkan
hingga melakukan pelanggaran disiplin ringan hingga berat. Permasalahan kinerja diatas
menurut pengamatan dan wawancara yang dilakukan terjadi hampir diseluruh unit kerja dan
kategori pegawai.

Persoalan-persoalan SDM khususnya yang terjadi pada generasi muda baik secara
umum maupun yang terjadi pada Perum BULOG tampaknya dapat dijelaskan oleh salah satu
konsep komitmen yang menyatakan bahwa pekerja dengan komitmen tinggi akan tetap
bertahan bagaimanapun kondisi perusahaannya, datang ke kantor tepat waktu, selalu hadir
sepanjang hari tanpa sering meninggalkannya, menjaga aset perusahaan dan menjadi bagian
dari visi-misi dan tujuan perusahaan. (Meyer & Allen, 1997 ; 3). Menurut Meyer and Allen
(1991 dalam Meyer & Allen, 1997) komitmen sendiri dapat diartikan sebagai suatu konstruk
psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya
dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaanya dalam
organisasi.

Pendalaman mengenai hal ini dilakukan peneliti melalui kuesioner yang disebar pada
10 orang pegawai kategori IV dimana hasil nya menyatakan bahwa hampir 40% responden
merasa keterikatan mereka terhadap perusahaan karena belum menemukan pilihan
perusahaan lain. Faktor-faktor seperti besaran gaji, pengembangan wawasan dan atasan yang
lebih baik menjadi beberapa alasan yang dapat menjadikan mereka beralih pada perusahaan
lain. Sebesar 30% responden  menyatakan bahwa keterikatan mereka karena mereka merasa
cocok dengan banyak hal yang ada di perusahaan. Sisanya merasa keterikatan mereka pada
perusahaan karena kewajiban mereka untuk bekerja baik pada perusahaan.

Menurut Meyer and Allen (1991 dalam Meyer & Allen, 1997) Beberapa faktor yang
dapat mempengaruhi komitmen terhadap organisasi selain proses sosialisasi, karakteristik
pribadi dan tersedianya alternatif pekerjaan lain ialah karakteristik organisasi serta apa yang
dialami oleh pegawai dalam pekerjaannya. Karakteristik organisasi yang bertipe
desentralisasi serta perlakuan adil dari perusahaan ialah hal yang berpengaruh (Bateman &
Strasser, 1984 ; Morris & Steers, 1980 ; Schaubroeck, May & Brown, 1994 dalam Meyer &
Allen, 1997) . Hal lainnya yang berpengaruh ialah kejelasan peran, pemberian otonomi,
pelibatan dalam keputusan, dan penugasan yang menantang. Jika dikerucutkan faktor
perlakukan adil dari perusahaan dan perlakuan atasan menjadi dua hal yang cukup penting
dalam menentukan keterikatan seorang pegawai dengan perusahaanya.

Berbagai aturan di bidang SDM disusun sedemikian rupa agar dapat meminimalisasi
perbedaan antar kategori yang ada dan memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada
seluruh pegawai. Disisi lain subjektifitas pegawai tetap berperan dalam menyikapi segala
kebijakan dan aturan yang ada dimana hal tersebut dapat dipandang sebagai sesuatu yang
menguntungkan atau sebaliknya sesuatu yang  merugikan bagi nya. Sebagai contoh sikap
pegawai terhadap promosi ini berdasarkan observasi tidak jarang pegawai mempertanyakan
dasar-dasar pemberian mutasi atau promosi yang dilakukan perusahaan.

Kondisi diatas diperkuat wawancara kepada 10 orang pegawai kategori IV dimana
hanya 30% yang merasa perusahaan telah memberikan kompensasi sesuai dengan kontribusi



pegawainya 40% lainnya meragukan dan 30% lainnya merasa tidak sesuai. Hanya 30% pula
dari mereka yang merasa perusahaan telah membuat keputusan sesuai dengan dasar-dasar
yang tepat, 60% meragukannya serta 10% lainnya merasa tidak tepat. Dalam menyampaikan
keputusan-keputusan yang berhubungan dengan kepegawaian pun hanya 10% dari mereka
telah merasakan telah baik dilakukan oleh perusahaan, 50% meragukannya dan 40% belum
merasa dilakukan dengan baik.  Lebih jauh lagi masalah  keadilan perlakuan perusahaan ini
pun terlihat semakin rentan ditandai dengan adanya pengaduan pegawai kepada Pengadilan
Hubungan Industrial (PHI) dimana hal ini sangat jarang terjadi atau bahkan tidak pernah
terjadi di era Pra Perum.

Terdapat tiga alasan utama yang menyebabkan para pegawai sangat memperhatikan
perlakuan yang adil dari tempatnya bekerja, yaitu : (1) mencari keuntungan jangka panjang,
dalam arti pegawai dapat memprediksi dan mengontrol keuntungan atau kompensasi yang
didapat sepanjang ia bekerja di perusahaan tersebut (2) pertimbangan sosial, dalam arti setiap
manusia dalam hal ini pegawai sudah secara alamiah ingin diterima dan juga dinilai baik oleh
kelompok atau orang yang berpengaruh disekitarnya sebaliknya tidak ingin diperlakukan
tidak pantas atau dilukai oleh kelompok atau orang yang berpergaruh di sekitarnya, dan (3)
pertimbangan etis, dalam arti setiap manusia sangat penting diperlakukan adil karena mereka
percaya secara moral pentingya memperlakukan orang lain dengan pantas atau etis (Folger,
2001 dalam Cropanzano, Brown,& Gilliland, 2007).

Bahasan mengenai apakah yang diterima oleh pegawai sudah cukup sesuai, apakah
prosedur yang dipakai dan proses interaksi didalamnya sudah dirasakan adil merupakan
bahasan dari konsep Organizational Justice (OJ). Menurut Gilliand and Chan (Handbook of
Industrial, Work and Organizational Psychology, 2001) Organizational Justice ialah persepsi
dari keadilan dalam keputusan organisasi dan prosedur yang digunakannya. Ahli lain
menyatakan OJ adalah perhatian pegawai mengenai keadilan baik itu dari apa yang mereka
terima atas hasil kerja mereka maupun keadilan perlakuan di dalam organisasi (William, Pitre
& Zainuba, 2002 dalam Leow & Khong, 2009).

Teori ini kemudian mengidentifikasi 3(tiga) komponen dari OJ, yaitu : distributive,
procedural dan kemudian interactional justice. Distributive Juctice merefleksikan persepsi
keadilan dalam jumlah atau besaran reward / penghargaan yang diberikan kepada pekerja.
(Cropanzano, Bowen & Gilliland, 2007).

Procedural Justice merefleksikan persepsi keadilan mengenai proses atau prosedur
yang digunakan dalam menentukan jumlah penghargaan yang diterima pekerja. (Cropanzano,
Bowen & Gilliland, 2007).

Interactional Justice berhubungan dengan persepsi keadilan mengenai kualitas
perlakuan atau relasi yang digunakan ketika mengimplementasikan suatu aturan atau
prosedur tertentu dalam organisasi. (Kreitner & Kinicki,2007 ; 244-245).

Sesuai dengan fenomena yang ada, maka peneliti merumuskan masalah penelitian
sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran mengenai Organizational Justice pada pegawai kategori
IV di kantor pusat Perum BULOG ?



2. Bagaimana gambaran Organizational Commitment pada pegawai kategori IV
di kantor pusat Perum BULOG?

3. Bagaimana pengaruh antara Organizational Justice terhadap Organizational
Commitment pada pegawai kategori IV di kantor pusat Perum BULOG?

4. Bagaimana rancangan intervensi yang efektif berdasarkan pengaruh antar
variabel yang diteliti?

Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data empirik dan
menggambarkan pengaruh Organizational Justice terhadap komitmen organisasi pada
pegawai kategori IV kantor pusat Perum BULOG. Hasil data yang diperoleh tersebut
dapat dimanfaatkan untuk membuat suatu program intervensi yang tepat bagi
perusahaan. Sedangkan tujuan penelitian, antara lain :

1. Mengetahui gambaran Organizational Justice pada pegawai kategori IV kantor
pusat Perum BULOG.

2. Mengetahui gambaran Organizational Commitment pada pegawai kategori IV
kantor pusat Perum BULOG.

3. Mengetahui gambaran pengaruh Organizational Justice terhadap Organizational
Commitment pada pegawai kategori IV kantor pusat Perum BULOG.

4. Merancang intervensi yang tepat berdasarkan hasil pengaruh antar variabel yang
diteliti.

Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu, yaitu dengan
menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan yang bersifat informatif dan ilmiah
berdasarkan penelitian empiris dalam bidang Psikologi Industri dan Organisasi terkait
dengan Organizational Justice, dan Organizational Commitment. Sedangka
Kegunaan Praktis nya antara lain :
a. Sebagai bahan pertimbangan bagi Perum BULOG, diharapkan dengan adanya

penelitian ini, perusahaan dapat mengetahui lebih jelas mengenai gambaran
Organizational Justice terhadap Organizational Commitment khusunya pada
pegawai kategori IV kantor pusat sebagai generasi penerus perusahaan di masa
depan.

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dalam merancang
intervensi yang efektif berdasarkan pada pengaruh yang terjadi antar variabel yang
diteliti.



2.5. Kerangka Pemikiran

Berubahnya status perusahaan serta adanya rekrutmen-rekrutmen pegawai baru di
tahun 2005, 2006, 2008, 2009 dan 2011 menambah semakin beragam nya demografi pegawai
dilihat dari keragaman latar belakang pendidikan atau pengetahuan dan kategori pegawai.
Seperti yang telah diulas pula sebelumnya pegawai-pegawai hasil rekrutmen di era Perum ini
kemudian digolongkan sebagai pegawai kategori IV perusahaan yaitu, pegawai perusahaan
murni dimana tiga kategori pegawai lainnya memiliki latar belakang PNS. Saat ini pegawai
kategori IV masih menjadi minoritas dibanding pegawai kategori lainnya dengan jumlah
prosentase 37% dari keseluruhan pegawai per periode pertengahan 2013 lalu.

Rentang usia pegawai ini rata-rata berusia 20  hingga 40 tahunan yang kelak akan
segera menjadi generasi penerus perusahaan mengingat angka pensiun rata-rata pegawai
Perum BULOG saat ini mencapai 26.5 orang / bulan.

Jika dilihat dari karakter pegawai IV yang relatif berusia muda, menurut Borngräber-
Berthelsen (2008) menyatakan tenaga kerja usia muda saat ini menurutnya  dianggap kurang
memiliki loyalitas pada perusahaan kecuali mereka dapat keuntungan yang berarti bagi
dirinya, menginginkan pengembangan diri, menguasai teknologi yang menjadikan ingin
mengatur waktu kerja nya sendiri. Mereka menjadi generasi yang cukup kritis karena
seringkali mempertanyakan hal-hal yang sedang atau telah terjadi, menginginkan
keseimbangan waktu antara bekerja dan bersosialisasi serta karakteristik-karakteristik lainnya
seperti kebutuhan akan umpan balik dari pimpinan.

Sebagian lagi karena mitos yang terbentuk dari generasi muda sendiri yaitu sering
dianggap malas, berorientasi reward, manja, selfish, dan tidak loyal. Bukan tidak mungkin
kemudian karena mitos-mitos tersebut maka timbul penilain yang kurang pas dari pegawai
generasi lainnya atau atasan mereka masing-masing.

Dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai kategori IV secara umum relatif memiliki
tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan pegawai kategori lain nya. Dalam
menyikapi perubahan status perusahaan dan adanya tambahan pegawai-pegawai baru yang
murni berstatus pegawai perusahaan menjadikan aturan-aturan di bidang SDM mengalami
penyesuaian. Penyesuaian aturan itu dengan maksud agar dapat mensinergikan seluruh
pegawai yang cukup heterogen dengan berusaha memberlakukan adil bagi setiap pegawai
yang ada. Seperti pendapat Kreitner & Kinicki (2007) yang menyatakan bahwa organisasi
tidak mampu menggunakan kemajemukan pegawai nya sebagai keuntungan yang strategis
jika para pegawainya gagal mengkontribusikan seluruh bakat, kemampuan, motivasi dan
komitmen nya.

Perlakuan adil ini semestinya sudah harus diusahakan sejak pegawai melakukan
proses rekrutmen, seleksi, hingga mutasi, promosi, pengembangan bahkan hingga tiba saat
pensiun nanti. Terdapat tiga alasan utama yang menyebabkan para pegawai sangat
memperhatikan perlakuan yang adil dari tempatnya bekerja, yaitu : (1) mencari kentungan
jangka panjang, dalam arti pegawai dapat memprediksi dan mengontrol keuntungan atau
kompensasi yang didapat sepanjang ia bekerja di perusahaan tersebut (2) pertimbangan
sosial, dalam arti setiap manusia dalam hal ini pegawai sudah secara alamiah ingin diterima
dan juga dinilai baik oleh kelompok atau orang yang berpengaruh disekitarnya sebaliknya



tidak ingin diperlakukan tidak pantas atau dilukai oleh kelompok atau orang yang
berpergaruh di sekitarnya (3) pertimbangan etis, dalam arti setiap manusia sangat penting
diperlakukan adil karena mereka percaya secara moral pentingya memperlakukan orang lain
dengan pantas atau etis (Folger, 2001 dalam Cropanzano, Brown,& Gilliland, 2007).

Perlakuan adil dalam organisasi atau selanjutnya disebut Organizational Justice (OJ)
menjadi salah satu topik yang cukup penting untuk dibahas baik itu di dalam bahasan
Psikologi Industri & Organisasi, ilmu Manajemen maupun bahasan terkait lainnya. OJ adalah
perhatian pegawai mengenai keadilan baik itu dari apa yang mereka terima atas hasil kerja
mereka maupun keadilan perlakuan di dalam organisasi (William, Pitre & Zainuba, 2002
dalam Leow & Khong, 2009. Dari pengertian tersebut dapat di garis bawahi bahwa OJ
meliputi hal-hal yang diterima atas hasil kerja pegawai dan apapun perlakuan yang diterima
didalam organisasi. Persepsi mengenai apa yang mereka terima, perlakuan dari pengambil
keputusan dan organisasi secara umum merupakan asal muasal dari pembentukan OJ yang
juga didasari atas pengembangan teori equity dari konsep motivasi (Martin & Bennet, 1996
dalam Gilliland & Chan, 2001) (Kreitner & Kinicki, 2007).

Jika dikembalikan pada konsep teori equity, keadilan atau keseimbangan didapat
ketika pegawai mempersepsi usaha yang ia lakukan untuk bekerja menghasilkan ganjaran
yang sesuai dengan usaha yang telah ia lakukan dan juga rasio usaha yang dilakukannya
dengan hasil yang diterima nya sama dengan rasio usaha yang dilakukan serta hasil yang
diterima rekan kerja nya. Jika kedua hal itu tidak terpenuhi maka motivasi pun menurun
(Adams, 1965 dalam Cropanzano, Brown,& Gilliland, 2007).

Adanya persepsi mengenai usaha yang dilakukan dan hasil yang diterima serta
persepsi mengenai usaha dan hasil yang diterima rekan menjadi kunci utama dalam konsep
motivasi ini. perubahan persepsi dapat mencapai keseimbangan (equity) atau sebaliknya
menjadi kurang seimbang (inequity).

Terdapat 3(tiga) komponen dari OJ, yaitu : distributive justice (DJ), procedural
justice (PJ) dan interactional justice (IJ).

Distributive Juctice merefleksikan persepsi keadilan dalam jumlah atau besaran
reward / penghargaan yang diberikan kepada pekerja. Komponen DJ berhubungan dengan
ketepatan perusahaan memberikan kompensasi sesuai dengan kontribusi masing-masing
pegawai (equity) dan juga memastikan setiap pegawai yang memiliki kontribusi sama
mendapatkan kompensasi yang sama pula (equality) (Cropanzano, Bowen & Gilliland, 2007).

Procedural Justice merefleksikan persepsi keadilan mengenai proses atau prosedur
yang digunakan dalam menentukan besaran penghargaan yang diterima pekerja. Komponen
ini berhubungan dengan kepastian semua pegawai mendapat perlakuan yang sama, tidak ada
perbedaan atau salah perlakuan, setiap keputusan diambil berdasarkan informasi yang akurat,
semua pihak berkepentingan (stakeholder) dapat memberikan masukan, terdapat mekanisme
koreksi apabila terdapat kesalahan serta menjunjung nilai profesionalisme (Cropanzano,
Bowen & Gilliland, 2007).

Interactional Justice berhubungan dengan persepsi keadilan mengenai kualitas
perlakuan atau relasi yang digunakan ketika mengimplementasikan suatu aturan atau
prosedur tertentu dalam organisasi. Hal ini lebih berfokus kepada apakah seseorang merasa
diperlakukan adil secara interpersonal atau tidak. Apakah pengambil kebijakan
menginformasikannya dengan baik atau tidak, apakah pengambil kebijakan menyampaikan



nya dengan hormat atau tidak merupakan hal-hal yang dapat menjelaskan Interactional
Justice (Kreitner & Kinicki,2007 ; 244-245).

Sebagai bagian dari generasi muda, keseimbangan, sifat kritis serta ketergantungan
nya dengan rekan kerja dan pimpinan kemungkinan menjadikan mereka lebih peka dalam
mempersepsi apa yang mereka terima atas pekerjaan mereka maupun sekedar perlakuan dari
perusahaan atau atasan mereka. Mereka memutuskan untuk bekerja di perusahaan dengan
pertimbangan perusahaan dapat memberikan kompensasi yang layak sepanjang mereka
bekerja maupun dalam jangka waktu yang cukup panjang ke depannya. Dalam bekerja,
pegawai kategori IV secara alamiah ingin diterima atau menjadi bagian yang penting dan
dinilai baik di dalam kelompok kerja atau pemimpinya. Dalam perlakuan sehari-hari pun
mereka berharap perusahaan, pemimpin atau kelompok kerja nya dapat memperlakukan
mereka secara moral maupun etika dengan cukup layak.

Berhubungan dengan kompensasi contohnya, berdasarkan teori motivasi equity para
pegawai termotivasi ketika mereka mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan usaha yang
mereka lakukan dalam bekerja dan juga memiliki rasio yang sama dengan rekan kerja lainnya
dalam memberikan usaha dan mendapatkan kompensasi nya. Patokan dasar dalam pemberian
kompensasi ialah dari tingkat pendidikan setiap pegawai, masa kerja pegawai dan status
pernikahan pegawai. Pengukuran sejauhmana pegawai kategori IV telah memberikan
usahanya dalam bekerja sehari-hari seharusnya dapat terukur oleh tools penilaian kinerja
dalam hal ini masih digunakannya penilaian kinerja DP3 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS)
tanpa kecuali bagi pegawai kategori IV yang notabene bukan merupakan PNS.

Hasil dari pengukuran kinerja ini dapat dikatakan berpotensi belum memberikan
gambaran nyata kinerja yang sebenarnya karena penilaian kinerja ini digunakan lebih untuk
kepentingan administratif saja. Harapannya tools penilaian kinerja ini tidak hanya dapat
menggambarkan besaran usaha pegawai yang telah dikeluarkan, namun pula menjadi dasar
pemberian bonus, mutasi, promosi atau pengembangan. Dari kenyataan ini bukan tidak
mungkin usaha dan kinerja yang telah dikeluarkan pegawai kategori IV dinilai sama saja
dengan pegawai lainnya atau bahkan lebih rendah. Jika kondisi seperti itu terjadi, maka dapat
dikatakan kompensasi yang didapat oleh pegawai kategori IV hanya lebih didasarkan oleh
patokan dasar pemberian kompensasi saja, yaitu tingkat pendidikan,masa kerja dan status
perkawinan sedangkan usaha nyata yang dikeluarkan kurang dapat tergambarkan. Implikasi
lebih lanjut sangat memungkinkan pegawai kategori IV lainnya terutama pegawai diluar
kategori lainnya yang diatas kertas memiliki masa kerja lebih lama, bersatus menikah dengan
dua anak misalnya tanpa usaha yang lebih baik dari pegawai kategori IV mendapat
kompensasi yang lebih tinggi atau kesempatan mutasi – promosi yang lebih tinggi. Proses
pengembangan dengan pengikutsertaan pada pelatihan, mutasi atau promosi dengan kondisi
tersebut dapat dikatakan pula belum begitu mempertimbangkan kebutuhan internal (potensi
atau kompetensi) setiap pegawai namun lebih kepada kebutuhan organisasi semata.

Dengan kata lain juga keadilan distribusi (Distributive Justice) yang dipandang
pegawai kategori IV bisa jadi dipandang kurang sesuai. Bahkan menurut Greenberg (1993)
dalam Cropanzano, Brown,& Gilliland (2007) ketidakadilan dapat menyebabkan pembajakan
pegawai dalam arti para pegawai kategori IV akan lebih mudah untuk “digoda” oleh pemburu
tenaga kerja atau dibajak untuk bekerja pada perusahaan lain. Hal ini pun cukup sesuai
dengan angka turnover pegawai perusahaan di era BUMN yang meningkat cukup signifikan.



Dihubungkan dengan hal strategis organisasi, menurut Colquitt, Greenberg & Zapata
–Phelan, 2005 dalam Cropanzano, Brown,& Gilliland (2007) keadilan (equity) merupakan
hal yang penting dalam membangun motivasi individu pegawai, keseimbangan (equality)
ialah hal yang penting dalam membangun kohesifitas kelompok. Motivasi merupakan salah
satu yang mendasari perbedaan kinerja setiap pegawainya.

Tingkah laku pegawai seperti yang telah disampaikan sebelumnya dimana cukup
sering menilai kelayakan seseorang mendapat sejumlah kompensasi merupakan tingkah laku
yang berkenaan dengan apakah seseorang cukup pantas mendapatkan suatu perlakuan
dibandingkan dengan pegawai lainnya. Keterikatan pegawai kategori IV dengan rekan-
rekannya sesuai dengan karakter generasi muda sangat memungkinkan mereka saling berbagi
informasi mengenai apa yang mereka dapat dan membandingkan dengan rekan-rekanya.
Keterhubungan satu sama lain serta kemudahan pencarian informasi melalui jaringan internet
pun meningkatkan kemungkinan mengenai hal ini. Penilaian-penilaian kritis melalui berbagai
cara terutama membandingkan dengan pegawai lainnya kemudian dikhawatirkan
mempengaruhi kohesifitas kelompok baik itu sesama pegawai kategori IV maupun kategori
lainnya.

Pada intinya ketidakadilan dalam distribusi (distributive justice) memiliki beberapa
implikasi langsung dan tidak langsung terhadap sikap, motivasi, dan perilaku-perilaku
tertentu dari pegawai kategori IV.

Procedural Justice yang menyangkut perlakuan adil atas prosedur-prosedur
perusahaan menyangkut penghargaan yang akan diberikan pada pegawai, contoh mudahnya
ialah dalam hal pemberian promosi-mutasi. Para pegawai kategori IV akan menilai apakah
sumber informasi atau dasar seseorang diberikan promosi-mutasi sudah tepat atau belum.
Apakah proses tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, kesesuaian kompetensi
pegawai, prestasi pegawai sebelumnya atau ada hal-hal lainnya yang sebenarnya kurang
relevan seperti atas dasar etnis tertentu. Ketika promosi itu diberikan atas masukan dan
kewenangan siapa, apakah atas saran atasan pegawai yang diteruskan dan diolah Divisi SDM
sesuai dengan ketentuan yang ada atau sebaliknya tidak diketahui jelas atas masukan dan
kewenangan siapa promosi-mutasi itu diberikan Divisi SDM. Jika kemudian promosi atau
mutasi itu dirasakan kurang tepat, apakah terdapat mekanisme khusus yang dapat
membatalkan atau mengkoreksi proses promosi itu atau memang pembatalan itu terjadi tanpa
banyak diketahui. Nilai profesionalisme terwujud ketika pemberian promosi-mutasi hanya
didasarkan hal-hal yang relevan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dari sudut pandang karakteristik generasi muda, mereka akan lebih peka
mempersepsi atau lebih kritis terhadap terhadap prosedur-prosedur yang dilakukan
perusahaan apabila kemudian keputusan yang dihasilkan berkaitan dengan pengembangan
diri mereka atau juga berpotensi menganggu keseimbangan hidup mereka dalam
bersosialisasi baik dengan rekan dan keluarga mereka.

Contoh mengenai procedural justice ini cukup tergambar ketika pegawai kategori IV
mendapat penempatan jauh dari tempat asal mereka, kemungkinan sulitnya berhubungan
dengan keluarga, bersosialisasi dengan rekan serta perhitungan untung rugi bagi
pengembangan diri kemungkinan menjadi hal-hal yang dipertimbangkan oleh mereka. Dasar
informasi yang digunakan dalam penempatan para calon pegawai, atas masukan siapa, dan
langkah-langkah apa jika mereka merasa kurang dapat beradaptasi dengan lingkungan fisik



dan kerja nya, serta nilai-nilai profesionalisme dalam melakukan proses penempatan menjadi
beberapa hal yang menjadi perhatian utama bagi para calon pegawai.

Dalam hal interactional justice perlakuan perusahaan dalam hal ini lebih banyak
diwakili oleh atasan pegawai kategori IV dan informasi yang diberikan atasan menjadi hal
yang kemudian diperhatikan oleh para pegawai kategori IV. Beberapa ketentuan atau aturan
disampaikan dengan tingkah laku pemimpin yang penuh respek pada bawahan atau
sebaliknya aturan itu disampaikan tanpa terlihat memberikan respek pada pegawai kategori
IV. Hal ini dapat tergambar jelas ketika pegawai kategori IV mendapat penyampaian surat
keputusan atau keputusan-keputusan yang berkenaan mengenai dirinya oleh atasannya. Baik
itu penugasan-penugasan yang sifatnya ad-hoc atau permanen. Penugasan untuk lembur di
hari libur ialah yang paling sederhana. Bagaimana atasan memberikan pengertian mengenai
hal tersebut dengan sikap yang baik, penuh hormat, atau cenderung hanya berorientasi pada
tugas yang harus dilakukan tanpa berusaha peka terhadap sikap pegawai dalam menerima
keputusan tersebut. Begitupun dalam penyampaian keputusan lainnya seperti penugasan
dalam tim tertentu, penugasan untuk mengikuti pendidikan dan latihan, hingga penyampaian
ketika pegawai harus  menerima mutasi, promosi, atau demosi,

Sebagai bagian dari generasi muda kejelasan informasi merupakan hal yang juga
penting. Apakah informasi dijelaskan dengan sejernih mungkin atau sebaliknya ada beberapa
bagian yang disembunyikan. Cara penyampaian atasan kemungkinan diharapkan oleh mereka
tidak terlalu formal, lebih kepada suasana diskusi namun tetap saling menghormati. Hal-hal
tersebut kemungkinan sangat diperhatikan oleh pegawai kategori IV  dalam interactional
justice.

Tidak loyal ialah mitos yang melekat pada generasi muda, loyalitas bagi mereka ialah
sesuatu yang dibangun dan bukan nilai yang tertanam sebelumnya. Loyalitas lebih bersifat
proses interaksi atau “transaksi” antara pegawai dan perusahaan. Mereka akan dan bisa
sangat loyal ketika perusahaan atau atasan banyak berkomunikasi dengan mereka untuk
membicarakan pengembangan-pengembangan perusahaan. Sebaliknya mereka tidak ingin
seperti robot yang bekerja ketika diperintah tanpa lebih tahu sebab dan akibat dari pekerjaan
mereka. Loyalitas kemungkinan dapat terbangun ketika mereka diperlakukan adil dan
memiliki interaksi yang baik terhadap atasanya.

Menurut Masterson et al (2000) dalam Leow & Khong (2009) menyatakan adanya
hubungan yang positif antara Organizational Justice dengan Organizational commitment.

Organizational commitment dapat diartikan Attitudinal commitment yaitu sebagai
proses dimana orang berfikir mengenai hubungan mereka dengan organisasinya dan
Behavioral Commitment diartikan sebagai proses dimana individu terikat pada organisasi dan
bagaimana mereka menangani masalah. Meyer & Allen (1991) mendefinisikan
organizational commitment ialah suatu kondisi atau konstruk psikologis dari seorang pegawai
yang mewarnai hubungan dan menentukan kelanjutan keanggotan dengan organisasi nya
berdasarkan tiga komponen yang paling menonjol yaitu affective, continuance atau normative
commitment.

Meyer & Allen (1997) mengatakan bahwa Affective commitment merujuk pada
keterikatan emosional, identifikasi atau sejauhmana pegawai merasa menjadi bagian dari
organisasinya. “Kemauan” menjadi kata kunci jenis komitmen ini yang menentukan
seseorang bertahan di dalam organisasi nya. Meyer & Allen (1997) menyatakan karakteristik



organisasi, karakteristik pegawai dan pengalaman dalam pekerjaan merupakan beberapa hal
yang mempengaruhi pembentukan affective commitment. Karakteristik organisasi yang
dipandang adil seperti dalam tes penggunaan narkoba (Konovsky & Cropanzano, 1991), gaji
(Schaubroeck, May & Brown, 1994) dan Pengambilan keputusan strategik (Kim &
Maughborgne, 1993) oleh pegawai kategori IV dapat mempengaruhi pembentukan Affective
Commitment. Usia dan masa kerja dari pegawai pun dapat mempengaruhi komponen
komitmen ini. Beberapa pengalaman dalam pekerjaan seperti pekerjaan yang menantang,
derajat otonomi dan kesempatan penggunaan keterampilan pegawai berpengaruh positif juga
terhadap pembentukan Affective Commitment (e.g,. Colarelli, Dean, &Konstans, 1987;
Dunham, Grube & Castenada, 1994; Steers, 1997)

Pegawai Kategori IV yang memiliki affective commitment yang tinggi akan memiliki
keterikatan emosi yang tinggi, memiliki tujuan atau visi yang sama dengan perusahaan dan
akan selalu bekerja dengan baik di perusahaan. Ketika pegawai kategori IV merasa gaji atau
bonus kinerja yang diterima telah sesuai  diberikan, mendapat mutasi atau promosi pekerjaan
yang sesuai dengan latar belakang dan kemampuan nya ditambah pekerjaan tersebut cukup
menantang (Distributive Justice) maka Affective Commitment pun dapat terbentuk.

Penelitian yang dilakukan Materson et al., 2000 dalam Leow & Khong menyatakan
bahwa persepsi terhadap organizational justice khususnya procedural justice dapat
memprediksi tingkat organizational commitment. Dapat dijelaskan bahwa dalam konsep OJ
dimensi yang terlihat lebih sentral yaitu PJ dimana DJ merupakan output dari PJ sedangkan IJ
merupakan implikasi ketika DJ disampaikan atau disosialisasikan. Begitupun menurut
Konovsky & Cropanzano (1991) Organizational Justice terutama Procedural Justice sangat
berhubungan dengan pembentukan Affective Commitment. Hal ini dapat tergambar ketika
misalnya pegawai kategori IV mengetahui sumber informasi yang digunakan perusahaan
untuk melakukan mutasi / promosi sudah cukup tepat, terdapat sarana dimana pegawai
memiliki kesempatan untuk memberikan pandangan terhadap keputusan perusahaan serta
keputusan tersebut dipandang sudah memenuhi nilai profesional merupakan hal-hal yang
sangat memungkinkan atau meningkatkan Affective Commitment.

Perlakuan atasan yang cukup baik, selalu bersopan santun dalam menyampaikan
putusan dan cukup peka terhadap akibat dari keputusan tersebut terhadap pegawai kategori
IV memungkinkan penyampaian informasi tersebut tidak hanya satu arah saja dari pihak
atasan. Sikap-sikap itu memungkinkan terciptanya suasana diskusi yang sehat,
memperhatikan pendapat pegawai kategori IV, tidak terlalu kaku namun masih dalam
suasana sopan santun  atau Interactional Justice diprediksi dapat menumbuhkan dan
meningkatkan Affective Commitment

Continuance Commitment ialah merujuk pada perhitungan materi atau sejauhmana
kerugian yang akan dialami bila seseorang memutuskan keluar dari organisasinya. Kata kunci
“kebutuhan” yang menentukan seseorang bertahan di dalam organisasinya. Continuance
Commitment berkembang karena adanya investasi (status sosial, uang, job security) yang
ditanamkan ketika bekerja di perusahaannya. Selain itu, perkembangan Continuance
Commitment juga dipengaruhi oleh ketersediaan alternatif pekerjaan lain yang dirasa sesuai
dengan dirinya. Dengan bertambahnya usia, banyak pula yang menilai alternatif perusahaan
lain jika ia pindah akan semakin terbatas sehingga individu memilih untuk bertahan dengan
perusahaannya saat ini.



Ketika pegawai kategori IV mempersepsi apa yang telah mereka dapatkan misalnya
dalam hal gaji, bonus, kesempatan promosi atau pengembangan diri lainnya telah sesuai
dengan kebutuhan dan prinsip keadilan. Begitu juga dalam penggunaan prosedur-prosedur
dalam pengambilan keputusan perusahaan serta perlakuan atasan yang cukup baik dirasakan
sebagai investasi yang cukup besar dan berarti bagi dirinya apalagi adanya keyakinan mereka
tidak akan mendapatkan hal yang lebih baik di perusahaan lainnya maka kemudian diprediksi
akan tumbuhnya Continuance Commitment di dalam diri Pegawai Kategori IV.

Namun sebaliknya dapat terjadi jika ternyata apa yang mereka dapatkan seperti
misalnya gaji, bonus, kesempatan promosi, prosedur-prosedur serta perlakuan atasan yang
kurang mencerminkan prinsip keadilan dipersepsi pegawai kategori IV. Ditambah adanya
prediksi bahwa di perusahaan lain mereka akan mendapatkan hal yang  lebih baik, maka hal
ini memungkinkan untuk memperlemah tingkat Continuance Commitment Pegawai Kategori
IV.

Normative Commitment ialah komitmen yang merujuk pada perasaan atau tanggung
jawab moral untuk bertahan didalam organisasinya. Seseorang dengan komitmen normatif
tinggi memiliki kata kunci “kewajiban” untuk tetap bertahan di dalam organisasinya.
Perasaan ini akan memotivasi individu untuk menampilkan perilaku yang sesuai dengan
peraturan di lingkungan organisasi dan melakukan apa yang dianggap benar oleh organisasi
dimana individu bernaung. Normative Commitment berkembang dari perasaan hutang budi
yang akan mewarnai kesediaan individu untuk mengerahkan usaha yang lebih untuk
perusahaanya. Normative Commitment juga berkembang dari kontrak psikologis antara
individu dengan pekerjaan dan organisasinya (Argyris, 1960; Rosseau, 1989; Schein, 1980
dalam Meyer and Allen, 1997), yaitu beliefs yang berkembang dari hubungan timbal balik
kedua belah pihak, yang kemudian menimbulkan pengalaman sosialisasi dan perasaan wajib
untuk memberian balasan atas apa yang telah diterima dari pekerjaan dan organisasinya.

Pegawai Kategori IV yang memiliki Normative Commitment tinggi akan memiliki
perasaan dan tanggung jawab moral yang tinggi pula untuk bertahan didalam organisasinya.
Perilaku nya menunjukan ketaatan terhadap aturan yang ada, melakukan pekerjaan nya
dengan sebenar mungkin disertai adanya perasaan hutang budi dalam mengerahkan usaha
terbaik nya bagi perusahaan.

Salah satu kata kunci dari Normative Commitment ialah adanya kontrak psikologis
terhadap organisasi nya. Kontrak Psikologis kemudian dapat dibedakan dalam bentuk kalimat
transactional contract dan relational contract (MacNeil, 1985; Rousseau, 1989) dimana
kontrak transaksional lebih berorientasi kepada sesuatu yang lebih objektif dan berprinsip
ekonomis sedangkan kontrak relasi bersifat lebih abstrak dan berprinsip pertukaran sosial
(social exchange). Kedua kontrak atau prinsip ini sangat memungkinkan erat kaitannya
dengan konsep Organizational Justice yang kemudian dapat membentuk Normative
Commitment pada pegawai kategori IV.

Ketika pegawai kategori IV mendapat gaji,mutasi,promosi maupun penghargaan
lainnya yang telah sesuai dengan kaidah keadilan. Begitupun dalam prosedur-prosedur yang
dijalankan perusahaan telah disesuaikan dengan sumber informasi yang akurat, hasil
pertimbangan pihak-pihak yang berkompeten tanpa mengesampingkan masukan bawahan,
mengikuti nilai profesional ditambah perlakuan atasan yang juga baik. Hal-hal tersebut
kemudian baik secara transaksional maupun relasional dianggap sesuatu yang sangat



berharga yang diberikan perusahaan atau dianggap sebagai hutang budi yang sulit untuk
dibalas, maka kemudian dimungkinkan muncul dan berkembangnya Normative Commitment
pada pegawai kategori IV.

Sebaliknya, jika apa yang didapat pegawai, beserta prosedur yang digunakan dan juga
perlakuan atasan masih dirasakan kurang mengikuti prinsip keadilan maka hal ini tidak
menimbulan sesuatu yang bernilai transaksional maupun relasional apapun diantara pegawai
kategori IV terhadap perusahaannya. Dalam kata lain, kondisi tersebut tidak memberikan
pengaruh apapun terhadap muncul maupun berkembangnya Normative Commitment pada
pegawai kategori IV.

Organizational Commitment secara umum dapat berpengaruh terhadap tingkat
motivasi dan perilaku pegawai kategori IV seperti kualitas pekerjaan, perilaku yang tidak
pantas seperti pencurian aset, tingkat kehadiran dan perilaku sukarela dalam pekerjaan
(organizational citizenship behavior). Pegawai kategori IV yang berkomitmen tinggi akan
memiliki motivasi tinggi dan  bekerja dengan baik, memiliki tingkat kehadiran yang optimal,
menjaga aset perusahaan dengan baik dan tidak sungkan-sungkan untuk mengorbankan
kepentingannya demi perusahaan. Namun sebaliknya pegawai kategori IV yang berkomitmen
rendah terhadap perusahaannya dapat terlihat malas-malasan, tingkat kehadiran yang rendah,
memungkinkan untuk mencuri aset perusahaan dan memberikan kontribusi yang minimal
untuk perusahaannya.
Dalam bentuk bagan, penelitian antara kedua nya dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran

Hipotesa Penelitian

Berdasarkan asumsi-asumsi penelitian sebagaimana diuraikan diatas, maka
dirumuskan hipotesa penelitian  “Organizational Justice memberikan pengaruh terhadap
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Organizational Commitment pada Pegawai kategori IV Perum BULOG” yang kemudian
diturunkan menjadi sub-sub hipotesa sebagai berikut :

1. Distributive Justice berpengaruh terhadap Affective Commitment pada pegawai
kategori IV.

2. Distributive Justice berpengaruh terhadap Continuance Commitment pada
pegawai kategori IV.

3. Distributive Justice berpengaruh terhadap Normative Commitment pada pegawai
kategori IV.

4. Procedural Justice berpengaruh terhadap Affective Commitment pada pegawai
kategori IV.

5. Procedural Justice berpengaruh terhadap Continuance Commitment pada pegawai
kategori IV.

6. Procedural Justice berpengaruh terhadap Normative Commitment pada pegawai
kategori IV.

7. Interactional Justice berpengaruh terhadap Affective Commitment pada pegawai
kategori IV.

8. Interactional Justice berpengaruh terhadap Continuance Commitment pada
pegawai kategori IV.

9. Interactional Justice berpengaruh terhadap Normative Commitment pada pegawai
kategori IV.

Desain Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan  metode deduktif (hypothetico
deductive). Diawali dengan pengkajian fenomena yang diperoleh dengan menggunakan teori,
kemudian dilanjutkan dengan menarik asumsi-asumsi spesifik yang diambil dari teori-teori
yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dilanjutkan dengan
perumusan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian kemudian akan diuji dengan
menggunakan metode statistika. Tahap terakhir, dilakukan analisis dan interpretasi data,
sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan umum.

Populasi dan Sampel
Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk mempelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono. 2007). Populasi pegawai Kategori IV di kantor
Pusat Perum BULOG ialah 70 orang yang tersebar di berbagai Divisi.

Sampel adalah sebagian kecil kejadian yang diambil dari populasi dan digunakan
dalam penelitian yang dapat menggambarkan populasi (Graziano, 2000). Teknik



pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Total Sampling adalah teknik
pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2007)

Oleh karena itu, yang menjadi sampel pada penelitian ini ialah keseluruhan pegawai
kategori IV di kantor pusat Perum BULOG Jakarta. Adapun kriteria sampel atau yang
dimaksud dengan  Pegawai kategori IV disini ialah:

1. Pegawai organik yang berstatus pegawai perusahaan (bukan PNS perbantuan atau ex-
PNS)

2. Menjadi karyawan Perum BULOG yang direkrut antara tahun 2005-2013.
3. Berposisi Staf dan memiliki atasan dari pegawai kategori lainnya (bukan sesama

pegawai kategori IV)

Alat Ukur
Penelitian ini menggunakan alat ukur berupa kuesioner untuk pengambilan data. Tipe

kuesioner yang digunakan adalah self administrated questionnaire, yang berarti responden
diminta untuk mengisi sendiri kuesioner yang sudah disiapkan dan analisa akan dilakukan
oleh peneliti berdasarkan jawaban responden dalam kuesioner tersebut.

Alat ukur yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:
1. Kuesioner mengenai Organizational Justice yang diadaptasi peneliti melalui alat ukur
yang sebelumnya dikembangkan oleh Rahim, Magner dan Shapiro (2000).
2. Kuesioner mengenai Organizational commitment yang diadaptasi peneliti melalui alat ukur
yang sebelumnya dikembangkan oleh Meyer & Allen (1991)

Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik statistik deskriptif dan korelasi serta analisis

regresi untuk melakukan olah data. Teknik statistik deskriptif yang digunakan di dalam
penelitian ini adalah penghitungan rerata skor dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran
dari masing-masing variabel penelitian. Teknik korelasi dan analisis regresi digunakan
untuk pengujian hipotesis penelitian, yaitu untuk melihat signifikansi pengaruh variabel
bebas terhadap variabel terikat. Adapun teknik korelasi yang digunakan adalah teknik
korelasi Pearson dengan melihat korelasi satu arah (one-tail) dari variabel bebas kepada
variabel terikat dan teknik analisis regresi yang digunakan adalah teknik analisis regresi
linear untuk melihat kekuatan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Secara
teknis pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16.

Pengujian Hipotesis
Pengujian ini dilakukan untuk dapat membuktikan hipotesis-hipotesis yang telah

dirumuskan sebelumnya. Hipotesis tersebut, ialah :
Ho: pYXi ≤ 0 (i = 1, 2, 3); distributive justice tidak berpengaruh terhadap affective
commitment
H1: pYXi > 0 (i = 1, 2, 3); distributive justice berpengaruh terhadap affective
commitment

Ho: pYXi ≤ 0 (i = 1, 2, 3); distributive justice tidak berpengaruh terhadap
continuance commitment



H1: pYXi > 0 (i = 1, 2, 3); distributive justice berpengaruh terhadap continuance
commitment

Ho: pYXi ≤ 0 (i = 1, 2, 3); distributive justice tidak berpengaruh terhadap normative
commitment
H1: pYXi > 0 (i = 1, 2, 3); distributive justice berpengaruh terhadap normative
commitment

Ho: pYXi ≤ 0 (i = 1, 2, 3); procedural justice tidak berpengaruh terhadap affective
commitment
H1: pYXi > 0 (i = 1, 2, 3); procedural justice berpengaruh terhadap affective
commitment

Ho: pYXi ≤ 0 (i = 1, 2, 3); procedural justice tidak berpengaruh terhadap
continuance commitment
H1: pYXi > 0 (i = 1, 2, 3); procedural justice berpengaruh terhadap continuance
commitment

Ho: pYXi ≤ 0 (i = 1, 2, 3); procedural justice tidak berpengaruh terhadap normative
commitment
H1: pYXi > 0 (i = 1, 2, 3); procedural justice berpengaruh terhadap normative
commitment

Ho: pYXi ≤ 0 (i = 1, 2, 3); interactional justice tidak berpengaruh terhadap affective
commitment
H1: pYXi > 0 (i = 1, 2, 3); interactional justice berpengaruh terhadap affective
commitment

Ho: pYXi ≤ 0 (i = 1, 2, 3); interactional justice tidak berpengaruh terhadap
continuance commitment
H1: pYXi > 0 (i = 1, 2, 3); interactional justice berpengaruh terhadap continuance
commitment

Ho: pYXi ≤ 0 (i = 1, 2, 3); interactional justice tidak berpengaruh terhadap
normative commitment
H1: pYXi > 0 (i = 1, 2, 3); interactional justice berpengaruh terhadap normative
commitment

Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil tempat di Kantor Pusat Perum BULOG

Jl. Gatot Subroto Kav 49  Jakarta.Proses pengambilan data ini direncanakan pada bulan
Maret 2014.

Hasil & Pembahasan



Hasil Pengujian Hipotesis ialah sebagai berikut :

Hipotesis IndependenVariabel
Dependen
Variabel

Skor
Korelasi

Koefisien
Determinasi Keterangan

H1 DJ AC 0.16 0.000 Tidak Signifikan
H2 DJ CC 0.29 0.001 Tidak Signifikan
H3 DJ NC 0.32 0.001 Tidak Signifikan
H4 PJ AC 4.02 0.161 Signifikan
H5 PJ CC 2.48 0.062 Signifikan
H6 PJ NC 3.37 0.114 Signifikan
H7 IJ AC 3.81 0.145 Signifikan
H8 IJ CC 1.07 0.011 Tidak Signifikan
H9 IJ NC 2.87 0.083 Signifikan

Responden penelitian ini secara umum merupakan pegawai yang berada pada usia
dewasa awal, telah menikah, berjenis kelamin laki-laki, memiliki masa kerja 2 hingga 5
Tahun dan berjenjang pendidikan S1. Usia dewasa awal seringkali dikaitkan dengan seorang
individu yang baru memulai mencari pasangan hidup, mengurus anak atau menghidupi
keluarga nya bagi yang telah menikah maupun belajar mengambil tanggung jawab secara
umum baik itu di lingkungan sosial maupun keluarga. Terlebih untuk seorang laki-laki yang
masih seringkali dianggap di kalangan umum sebagai tulang punggung bagi keluarga.
Seorang laki-laki dengan gelar sarjana S1 untuk saat ini di Indonesia merupakan gelar
pendidikan yang cukup umum untuk mendapatkan kesempatan bekerja yang layak di suatu
perusahaan. Bahkan mungkin saat ini gelar pendidikan umum untuk mendapatkan pekerjaan
yang cukup layak lambat laun mulai bergeser kepada jenjang pendidikan S2. Dengan kata
lain seseorang bergelar pendidikan S1 lebih memiliki banyak saingan dan mungkin terasa
semakin sulit untuk memilih pekerjaan yang cukup layak jika ia tidak memiliki nilai tambah
lainnya selain gelar kesarjanaan tersebut.

Tingkat persaingan yang  lebih ketat akhirnya membuat seseorang tidak terlalu
banyak pilihan untuk memilih pekerjaan karena tugas perkembangan utama untuk
menghidupi pasangan atau keluarga kecil nya menjadi bahan pertimbangan yang cukup
penting. Ketika ia bekerja pertimbangan-pertimbangan seperti peran sebagai tulang punggung
keluarga dan tuntutan fase perkembangan lainnya sedikit banyak membuat ia berusaha untuk
mengikatkan dirinya kepada perusahaan agar mendapatkan sedapat mungkin apa yang ia
butuhkan baik itu kebutuhan moril maupun materil. Jika pada sebelumnya mungkin ia tidak
memiliki banyak pertimbangan untuk keluar-masuk pekerjaan, namun pada usia dan masa
kerja minimal 2 Tahun ini kemungkinan pegawai kategori IV relatif akan lebih menetap pada
suatu pekerjaan atau perusahaan dimana dirinya bekerja. Dengan kata lain komitmen nya
pada perusahaan menuju tahap yang relatif ajeg daripada tahapan perkembangan sebelumnya
meski tidak menutup peluang masih adanya perubahan profil komitmen yang mendasari
keterikatannya terhadap perusahaan. Apakah itu pegawai kategori IV di dominasi oleh
Affective, Continuance atau Normative Commitment sesuai dengan bahasan behavioral



commitment dimana kemudian dominasi salah satu komponen komitmen tersebut akan
tampak dalam bentuk motivasi, kinerja sesungguhnya, tingkah laku indispliner dari tingkatan
kecil hingga berat atau bahkan hingga mengakhiri komitmen nya dengan menyatakan keluar.

Sesuai juga dengan tingkatan umur responden penelitian ini yaitu pegawai kategori
IV, jika dikaitkan dengan karakteristik generasi X dan Y yang akhir-akhir ini semakin sering
menjadi perdebatan menurut Borngräber-Berthelesen (2008) gen-x dan gen-y sama-sama
menginginkan keseimbangan waktu antara bekerja dan melakukan aktivitas sosial lainnya.
Selain memang mereka lebih terikat kepada orang tua dan teman sebayanya yang menjadikan
peran rekan kerja dan atasan cukup bermakna di lingkungan kerja, gen-y diketahui lebih
menginginkan fleksibilitas mengatur waktu dalam bekerja sedangkan gen-x lebih kepada
pengoptimalan jam kerja.

Dalam lingkup penelitian ini hal tersebut dimungkinkan terjadi ketika seorang atasan
pegawai kategori IV memperlakukan secara adil, layak, memahami, menaruh hormat atau
bahkan memiliki kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan pegawai kategori IV. Perlakuan
atasan dalam menyampaikan suatu ketentuan atau dalam mengarahkan pekerjaan serta
memberikan kesempatan untuk bisa lebih mengatur waktu nya dalam bekerja dan melakukan
hal lainnya menjadi sesuatu yang bermakna bagi pegawai kategori IV. Sejalan dengan hasil
penelitian, persepsi bawahan terhadap perlakuan adil dari atasan diketahui cukup tinggi
dimana ketika perlakuan atasan terlihat dapat memberikan perasaan nyaman, pengalaman
yang menyenangkan bagi pegawai kategori IV dan akhirnya mereka mengidentifikasikan
dirinya dengan perusahaan sehingga berkeinginan untuk tetap menjadi bagian dari
perusahaan. Sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan bahwa sebanyak 39% pegawai
kategori IV di dominasi oleh affective commitment. Interactional Justice ini memberikan
andil kedua terbesar yaitu sebesar 14,5% setelah procedural justice yang memiliki pengaruh
sebesar 16,1% dalam pembentukan affective commitment.

Pembentukan affective commitment pada pegawai kategori IV menurut hasil
penelitian paling dipengaruhi oleh adanya persepsi pegawai mengenai keadilan prosedural /
procedural justice. Sebagai generasi-x dan y pegawai kategori IV memiliki kecenderungan
keinginan untuk mendapatkan pengembangan diri dan mengatur pekerjaan nya sendiri dan
dilibatkan dalam proses-proses bisnis yang ada di perusahaan. Persepsi mengenai keadilan
dalam proses-proses pengambilan keputusan apakah keputusan diambil berdasarkan
informasi yang tepat, melibatkan pihak-pihak yang berkaitan, dapat turut serta memberikan
masukan dan koreksi merupakan suatu pengalaman situasi kerja yang sangat bermakna. Hasil
penelitian menyatakan bahwa pegawai kategori IV sebagaian besar memiliki pandangan
keadilan prosedural yang sedang-sedang saja atau sebanyak 68%  pegawai kategori IV
berpendapat demikian.

Persentase tersebut menggambarkan bahwa sebenarnya perusahaan belum terlalu
banyak melibatkan pegawai kategori IV sebagai generasi-x dan y kepada proses-proses
pengambilan keputusan. Pegawai kategori IV masih cenderung sebagai “penonton” dan
“terima jadi” atas banyak hal di perusahaan. Jika pun ada pegawai kategori IV yang
dilibatkan kemungkinan atas peran dan dukungan atasan langsung yang melibatkan mereka
di berbagai proses diskusi, rapat atau penugasan penting yang ada. Pelibatan dalam
pengambilan keputusan dan juga penugasan-penugasan yang cukup menantang kemungkinan
akan memberikan suatu pengalaman pengembangan diri yang cukup diharapkan para



pegawai kategori IV. Pemberian kesempatan atau sebaliknya tidak adanya kesempatan untuk
ikut terlibat dalam penugasan menantang atau sekedar dalam mengambil keputusan akan
memberikan penghayatan yang menyenangkan atau sebaliknya kurang menyenangkan untuk
mereka dimana selanjutya dapat menumbuhkan rasa keterikatan emosional sebagai anggota
perusahaan atau malah sebaliknya. Hal ini Sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan
dominasi komitmen afektif pegawai kategori IV berada pada urutan kedua terbanyak setelah
komitmen normatif. Secara singkat, ketika perusahaan belum dirasakan cukup adil dalam
proses-proses pengambilan keputusan maka komitmen afektif pun belum menjadi komponen
dominan bagi pegawai kategori IV dalam mengikatkan dirinya pada perusahaan. Namun
keadilan prosedural lah yang paling memberikan andil dalam pembentukan affective
commitment dalam penelitian ini.

Salah satu karakteristik lainnya dari gen-y ini ialah disebutkan bahwa sebenarnya
mereka ini bukan semata-mata mencari penghasilan yang besar dalam menentukan dimana ia
akan bekerja. Dalam suatu survey di Australia gen-y menempatkan prioritas besarnya gaji
pada peringkat ke-enam setelah pelatihan, gaya manajemen, fleksibilitas kerja, aktifitas
pegawai, dan penghargaan non materi. Meskipun secara umum pegawai kategori IV
mengganggap distributive justice belum dianggap cukup adil namun hal tersebut kiranya
dapat menjelaskan mengapa distributive justice dalam penelitian ini kurang memiliki
pengaruh signifikan terhadap pembentukan ketiga komponen komitmen. Pegawai kategori IV
sebagai generasi x dan y lebih menonjolkan karakter-karakter yang cukup kritis karena
seringkali mempertanyakan hal-hal yang sedang atau telah terjadi, menginginkan
keseimbangan waktu antara bekerja dan bersosialisasi serta karakteristik-karakteristik lainnya
seperti kebutuhan akan umpan balik dari pimpinan bukan sekedar kompensasi materil yang
didapatkan. Hal tersebut cukup menggambarkan mengapa procedural dan interactional
justice memiliki andil yg fundamental dalam pembentukan organizational commitment. Jika
kemudian dikaitkan kembali dengan hasil survey awal selain memang besaran gaji,
pengembangan wawasan dan atasan yang lebih baik menjadi beberapa alasan yang dapat
menjadikan mereka beralih pada perusahaan lain.

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,
maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :
1. Tidak seluruh dimensi dari Organizational Justice memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap pembentukan Organizational Commitment. Terbukti hanya Procedural Justice
yang memiliki pengaruh terhadap seluruh komponen Organizational Commitment.
Dengan demikian prosedur-prosedur yang diambil manajemen perusahaan dapat
dikatakan merupakan hal yang sangat fundamental dalam menentukan dasar keterikatan
para pegawai Kategori IV.

2. Profil Organizational Justice secara umum pada pegawai Kategori IV Perum BULOG
menunjukan tingkat persepsi keadilan yang sedang baik dipandang melalui besaran
penghargaan yang diterima, proses-proses pengambilan keputusan dan juga kualitas
perlakuan atasan ketika menyampaikan suatu aturan, kebijakan atau keputusan.

3. Gambaran Organizational Justice jika dilihat per dimensi menunjukan bahwa pegawai
Kategori IV mempersepsi kualitas perlakuan atasan atau relasi (Interactional Justice)



yang dikembangkan ketika mengimplementasikan suatu aturan sudah dipandang lebih
adil dibandingkan dimensi lainnya yaitu Distributive Justice dan Procedural Justice.

4. Gambaran Organizational Commitment pegawai Kategori IV secara umum dapat
dikatakan dasar keterikatan mereka terhadap perusahaan ialah Normative Commitment
atau adanya kecenderungan memiliki perasaan wajib untuk tetap menjadi bagian dari
organisasi dan melakukan pekerjaan nya.

5. Rancangan program intervensi diharapkan dapat meningkatkan persepsi pegawai
Kategori IV mengenai Procedural Justice sekaligus memberikan pengalaman
menyenangkan serta mewadahi kontribusi yang dapat diberikan pegawai Kategori IV
dalam rangka meningkatkan Affective Commitment

6. Rancangan program intervensi yang diajukan berjudul ‘“Give me your idea & get what
you need” yang terdiri dari pelatihan pengembangan diri, membangun kerjasama tim
dan workshop dalam rangka memecahkan isu-isu terkini perusahaan.

Saran

1. Penelitian ini dilakukan pada pegawai Kategori IV di kantor pusat. Oleh karena itu
kiranya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada pegawai Kategori IV yang
berlokasi di Divisi Regional dengan pertimbangan adanya kemungkinan perbedaan
hasil penelitian dengan situasi dan lokasi kerja yang berbeda.

2. Organizational Justice merupakan pengembangan dari teori motivasi dan social
exchange, maka perlu kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut ditambah variabel lain
yang sejenis seperti Leader Member Exchange (LMX) dengan tujuan dapat
memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap pembentukan Organizational Commitment dan secara umum perilaku positif
dalam bekerja.

3. Pegawai Kategori IV Perum BULOG merupakan generasi penerus atau aset yang
sangat berharga bagi perusahaan ditengah tingginya frekuensi pegawai yang akan
memasuki usia pensiun. Sehubungan dengan itu diharapkan perusahaan dapat
mempertahankan dan mengembangkan keberadaan serta potensi yang dimiliki pegawai
Kategori IV dengan berusaha lebih peka terhadap potensi pemberdayaan dan kebutuhan
nya.

4. Gambaran profil kedua variabel diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan
dalam memperbaiki proses-proses manajemen yang dilakukan serta rancangan program
intervensi yang diajukan peneliti diharapkan dapat dilaksanakan oleh perusahaan.


