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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh career procedural justice 

dan career distributive justice terhadap IT professional turnover intention dengan 

IT professional engagement sebagai pemediasi. Responden dalam penelitian ini 

yaitu para IT professional yang bekerja di perguruan tinggi swasta dan 

perbankan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan tahun 2017 

dan diperoleh responden sebanyak 135 orang. Penelitian ini menggunakan model 

survei dan metode convenience sampling sebagai teknik pengambilan sampel. 

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Structural Equation Modelling 

sebagai teknik analisis dengan AMOS sebagai alat analisis data. 

Dari hasil pengujian data pada penelitian ini, diperoleh hasil bahwa: 1) 

Career procedural justice dan Career distributive justice memiliki pengaruh 

terhadap IT professional turnover intention melalui IT professional engagement, 

2) Career procedural justice dan Career distributive justice berpengaruh positif 

terhadap IT professional engagement, 3) IT professional engagement 

berpengaruh negatif terhadap IT professional turnover intention. 

Kata kunci: Career Procedural Justice, Career Distributive Justice, IT 

Professional Engagement, dan IT Professional Turnover Intention. 
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PENDAHULUAN 

Fenomena saat ini menunjukkan  bahwa industri-industri secara global telah 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia di bidang teknologi 

informasi atau yang dikenal sebagai profesional IT. Dikarenakan profesional IT 

mempunyai peran penting guna menciptakan sistem bagi suatu organisasi untuk 

lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Salah satu bukti nyata bahwa 

profesional IT menjadi alat strategis dalam suatu bisnis yaitu dengan banyaknya 

perusahaan yang telah memanfaatkan profesional IT untuk melakukan pemasaran 

secara global dengan tujuan agar produk yang mereka hasilkan bisa dikenal dan 

dijangkau secara luas oleh konsumen di dunia. 

Dari fenomena tersebutlah muncul pandangan bahwa profesional IT 

mempunyai nilai jual yang sangat tinggi, dimana semua bidang industri saat ini 

berlomba-lomba dalam merekrut dan mempertahankan para profesional IT yang 

berkualitas dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Akan tetapi, 

dibalik peran strategis profesional IT dalam suatu organisasi seringkali terjadi 

masalah akan kebijakan-kebijakan organisasi yang tidak pasti terkait jaminan 

kesejahteraan para profesional IT. Sehingga cenderung membuat para profesional 

IT mengalami penurunan kinerja dan kehilangan kepercayaan kepada organisasi 

bahkan memutuskan meninggalkan organisasi. Jaminan kesejahteraan yang 

menjadi perhatian penting bagi para profesional IT salah satunya yaitu terkait 

dengan jaminan karir. 

Di beberapa organisasi jaminan karir menjadi faktor yang seringkali 

menjadi penyebab terjadinya turnover intention, hal tersebut dikarenakan 
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prosedur-prosedur dan distribusi karir yang diterima para profesional IT tidak 

mengandung unsur kepastian maupun kejelasan yang akan berdampak pada 

munculnya perilaku-perilaku yang dapat merugikan organisasi. Oleh karena itu, 

dengan semakin pentingnya peran seorang profesional IT diharapkan akan 

menjadi dasar pemikiran bagi pelaku bisnis untuk menciptakan langkah yang 

efektif guna meminimalisir terjadinya turnover intention oleh para profesional IT. 

Beberapa penelitian sebelumnya yang relavan telah dilakukan untuk 

mencari pengaruh atau hubungan antar isu-isu diatas. Seperti yang dijelaskan 

dalam penelitian Cohen and Spector (2001), Handi dan Suhariadi (2003), serta 

Shuck (2010) terdapat pengaruh negatif distributive justice dan procedural justice 

terhadap turnover intention. Menurut Cohen and Spector (2001) procedural 

justice mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap turnover intention 

dibandingkan dengan dimensi keadilan organisasi lainnya. Berbeda dengan Handi 

dan Suhariadi (2003) dalam penelitiannya keadilan distributif memiliki pengaruh 

yang lebih besar terhadap turnover intention. Selanjutnya Saks (2006), Shuck 

(2010), dan Rasheed, et. al. (2015) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa 

terdapat pengaruh positif antara procedural justice dan distributive justice 

terhadap employee engagement. Selain itu juga, penelitian Sask (2006) dan Loice 

(2015) menunjukkan bahwa employee engagement berpengaruh negatif terhadap 

turnover intention. 
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KAJIAN TEORI 

Turnover Intention 

Harnoto (2002) mendefinisikan turnover intention sebagai suatu kadar atau 

intensitas keinginan untuk meninggalkan perusahaan, dimana turnover intention 

itu sendiri disebabkan oleh berbagai alasan diantaranya yaitu adanya keinginan 

dalam mendapatkan suatu pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. 

Harnoto (2002) juga mengungkapkan bahwa turnover intention 

diindikasikan oleh beberapa perilaku karyawan, diantaranya: meningkatnya 

absensi karyawan, karyawan mulai malas dalam bekerja, meningkatnya 

keberanian karyawan melanggar peraturan kerja, meningkatnya keberanian 

karyawan menentang atau memprotes pimpinan, maupun keseriusan karyawan 

yang cenderung berbeda dari biasanya terlebih ketika melaksanakan tanggung 

jawabnya. 

Ketika dalam suatu perusahaan terjadi turnover yang tinggi, maka akan 

berdampak kerugian terhadap perusahaan tersebut dikarenakan akan semakin 

tinggi tingkat pergantian karyawan. Kerugian yang dimaksudkan yaitu semakin 

tingginya biaya yang akan dikeluarkan perusahaan ketika terjadinya pergantian 

karyawan. 

Employee Engagement 

Menurut Khan (1990), employee engagement merupakan suatu bentuk 

multidimensional dari aspek emosional, kognitif, dan fisik karyawan yang saling 

terikat. Sebagaimana yang diungkapkan Khan (1990) aspek emosional terkait 

dengan bagaimana perasaan seorang karyawan kepada organisasi beserta 
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pimpinannya. Pada aspek kognitif menjelaskan seberapa besar keyakinan 

karyawan mengenai organisasi, para pimpinan, dan kondisi kerja saat ini. 

Sedangkan pada aspek fisik terkait dengan kebutuhan akan energi oleh karyawan 

ketika melaksanakan tugas di dalam organisasi. 

Berbeda dengan pendapat Schaufeli and Bakker (2003) yang menyatakan 

bahwa engagement memiliki tiga karakteristik yaitu: vigor, dedication, dan 

absorption. Karakteristik Vigor itu sendiri ditandai dengan tingkat energi yang 

tinggi, resiliensi, keinginan untuk berusaha, dan tidak menyerah dalam 

menghadapi tantangan. Dedication ditandai dengan merasa bernilai, antusias, 

inspirasi, berharga, dan menantang. Absorption ditandai dengan konsentrasi penuh 

terhadap suatu tugas, (Schaufeli and Bakker, 2003). 

Career Procedural Justice 

Greenberg (1990) mengartikan keadilan prosedural sebagai  suatu keadilan 

dalam pembuatan keputusan melalui kebijakan-kebijakan prosedur. Selanjutnya 

Kreitner dan Kinicki (2003) berpendapat bahwa keadilan prosedural akan 

dirasakan seseorang melalui proses dan prosedur yang aplikasikan dalam 

pengalokasian  keputusan. 

Menurut Collquitt (2001), prosedur dikatakan adil apabila  telah memenuhi 

enam item aturan yaitu konsistensi, mengurangi bias, keakuratan informasi, bisa 

diperbaiki, representatif, serta etis. 

Career Distributive Justice 

Greenberg (1990) mendefinisikan distributive justice sebagai keadilan yang 

dinilai karyawan dari perolehan hasil (outcome) mereka yang berasal dari 
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organisasi. Atau dalam istilah lainnya dikatakan sebagai keadilan yang dinilai dari 

pendistribusian reward untuk masing-masing karyawan. 

Menurut Tjahjono, dkk. (2015), hal yang menonjol dalam studi organisasi 

adalah prinsip proporsi (equity), yaitu distributive justice dapat dicapai ketika 

penerimaan dan masukan dan outcomes sebanding dengan yang diperoleh rekan 

kerja. Jika perbandingan atau proporsinya lebih besar atau lebih kecil, maka 

karyawan menilai hal tersebut tidak adil. Namun bila proporsi yang diterima 

karyawan tersebut lebih besar, ada kemungkinan hal tersebut dapat ditoleransi 

atau tidak dikatakan tidak adil dibandingkan jika proporsi yang diperoleh 

karyawan tersebut lebih kecil dari yang seharusnya. Referensi pembandingnya 

adalah orang lain yang dipersepsikan memiliki posisi yang dapat dibandingkan 

(Pfeffer, 1982). 

Pengaruh career procedural justice terhadap IT professional turnover 

intention 

Cohen and Spector (2001) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 

procedural justice memiliki pengaruh negatif terhadap turnover intention. 

Terlebih procedural justice menunjukkan pengaruh yang paling besar terhadap 

turnover intention. Selanjutnya diperkuat penelitian Shuck (2010) yang 

membuktikan bahwa procedural justice berpengaruh negatif terhadap turnover 

intention. Pada penelitian ini, peneliti akan lebih memfokuskan procedural justice 

pada aspek terkait dengan karir yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh keadilan prosedural karir terhadap keinginan para profesional IT untuk 
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berpindah dari pekerjaan mereka. Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis alternatif sebagai berikut: 

H1: Career procedural justice berpengaruh negatif terhadap IT professional 

turnover intention. 

Pengaruh career distributive justice terhadap IT professional turnover 

intention 

Cohen and Spector (2001) diperoleh dalam penelitiannya menunjukkan 

bahwa distributive justice berpengaruh negatif terhadap turnover intention. Hasil 

tersebut selanjutnya didukung oleh Handi dan Suhariadi (2003) yang 

mengungkapkan bahwa keadilan distributif memiliki pengaruh yang lebih besar 

terhadap turnover intention dari dimensi keadilan organisasi lainnya. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa seseorang akan cenderung lebih  puas  dengan  hasil  

yang  mereka  terima dengan  adil  dari  pada  yang  mereka  terima  tidak  adil. 

Apabila karyawan  merasa  tidak  puas  dengan  apa  yang mereka  terima yang 

dibandingkan  dengan  acuan  lain,  mereka  akan cenderung untuk keluar dari 

perusahaan. Pada penelitian ini, peneliti akan lebih memfokuskan distributive 

justice pada aspek terkait dengan karir yang bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh keadilan distributif karir terhadap keinginan para profesional IT 

untuk keluar dari perusahaan. Dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini 

dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut: 

H2: Career distributive justice berpengaruh negatif terhadap IT professional 

turnover intention. 
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Pengaruh career procedural justice terhadap IT professional engagement 

Sask (2006) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa procedural justice 

memiliki pengaruh positif terhadap employee engagement. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin karyawan mempersepsikan adil atas prosedur-

prosedur yang ada di organisasi dimana mereka bekerja, maka karyawan akan 

cenderung meningkatkan rasa kterikatan (engagement) terhadap organisasi. 

Pernyataan ini diperkuat penelitian Shuck (2010) yang membuktikan bahwa 

procedural justice berpengaruh positif terhadap employee engagement. Pada 

penelitian ini, peneliti akan lebih memfokuskan procedural justice pada aspek 

terkait dengan karir yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

keadilan prosedural karir terhadap keterikatan (engagement) para profesional IT 

kepada organisasi mereka. Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

alternatif sebagai berikut: 

H3: Career procedural justice berpengaruh positif terhadap IT professional 

engagement. 

Pengaruh career distributive justice terhadap IT professional engagement 

Dalam penelitian Sask (2006) menunjukkan bahwa distributive justice 

berpengaruh positif terhadap employee engagement. Sejalan dengan penelitian 

Rasheed, et. al. (2013) yang menyatakan bahwa dimensi distributive justice 

berpengaruh positif terhadap job engagement dan organization engagement. 

Semakin tinggi persepsi karyawan akan keadilan dari alokasi yang diberikan suatu 

perusahaan maka akan semakin memperkuat rasa engagement karyawan terhadap 

perusahaan tersebut. Pada penelitian ini, peneliti akan lebih memfokuskan 
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distributive justice pada aspek terkait dengan karir yang bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh keadilan distributif karir terhadap rasa 

engaged para profesional IT kepada organisasi tempat mereka bekerja. Dari uraian 

di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut: 

H4: Career distributive justice berpengaruh positif terhadap IT professional 

engagement. 

Pengaruh IT professional engagement terhadap IT professional turnover 

intention 

Berdasarkan hasil penelitian Loice (2015) diperoleh employee engagement 

berpengaruh negatif terhadap turnover intention. Dimana apabila karyawan 

memiliki employee engagement yang kuat, maka kecenderungan untuk melakukan 

turnover intention akan semakin rendah. Sejalan dengan hasil penelitian Sask 

(2006) yang menyatakan bahwa employee engagement berpengaruh negatif 

terhadap turnover intention. Pernyataan tersebut diperkuat pendapat Rachmawati 

(2013) dimana apabila perusahaan memiliki karyawan yang rasa keterikatannya 

tinggi akan membuat karyawan betah untuk bekerja di tempat tersebut juga 

kepuasannya akan meningkat. Dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini 

dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut: 

H5: IT professional engagement berpengaruh negatif terhadap IT professional 

turnover intention. 
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Pengaruh IT professional engagement dalam memediasi pengaruh career 

procedural justice terhadap IT professional turnover intention 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa procedural justice 

career berpengaruh terhadap turnover intention. Semakin prosedur-prosedur karir 

dalam suatu organisasi dianggap telah memenuhi aspek-aspek keadilan oleh 

karyawan, maka akan cenderung terbentuknya employee engagement yang 

semakin kuat terhadap organisasi. Hal tersebut berpengaruh secara langsung pada 

perilaku para karyawan. Ketika employee engagement semakin kuat dalam suatu 

organisasi, akan menciptakan rasa yang ingin selalu tetap di organisasi tersebut. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Baumruk and Gorman (2006) yang 

mengungkapkan bahwaberbagai perilaku umum akan ditunjukkan ketika rasa 

keterikatan (engagement) yang dimiliki karyawan cenderung tinggi, seperti 

memilih untuk stay (tetap tinggal) pada pekerjaan atau organisasi mereka saat ini 

meskipun terdapat peluang kerja di organisasi lainnya (Baumruk and Gorman, 

2006). Dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis 

alternatif sebagai berikut: 

H6: IT Professional engagement menjadi mediasi dalam hubungan pengaruh 

career procedural justice terhadap IT professional turnover intention. 

Pengaruh IT professional engagement dalam memediasi pengaruh career 

distributive justice terhadap IT professional turnover intention 

Beberapa penelitian sebelumnya mengemukankan bahwa career distributive 

justice berpengaruh terhadap turnover intention dan employee engagement. Ketika 

pendistribusian terkait kebijakan karir yang diterima setiap keryawan dianggap 
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telah sesuai dengan aspek-aspek keadilan, maka hal tersebut akan cenderung 

memunculkan perilaku positif berupa rasa nyaman dan bangga terhadap 

perusahaan, hal tersebut akan semakin memeperkut rasa keterikatan karyawan 

(employee engagement) terhadap pekerjaan yang berdampak pada feedback 

maksimal yang diberikan karyawan terhadap peningkatan kinerja perusahaan. 

Park dan Gursoy (2012) mengungkapkan bahwa karakter psikologis individu akan 

dipengaruhi oleh rasa keterikatan (engagement) terhadap pekerjaan yang dimiliki, 

hal tersebut akan berdampak pada peningkatan kepercayaan diri dan sikap optimis 

individu yang kemudian mendorong individu tersebut lebih jauh lagi dan pada 

akhirnya akan menciptakan suatu rasa kepuasan dan menurunnya perilaku 

turnover intention. Dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan 

hipotesis alternatif sebagai berikut: 

H7: IT Professional engagement menjadi mediasi dalam hubungan pengaruh 

career distributive justice terhadap turnover intention IT professional. 

 

Gambar 1. Model Penelitian 
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METODE PENELITIAN 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu para profesional IT yang 

bekerja di Universitas Swasta dan Perbankan yang ada di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Dimana dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan 

model survei dan teknik convenience sampling sebagai teknik pengambilan 

sampel. Selanjutnya pada tahap akhir penelitian, peneliti menggunakan AMOS 

sebagai alat analisis data. 

Menurut Harnoto (2002) turnover intention adalah kadar atau intensitas dari 

keinginan untuk keluar dari perusahaan, banyak alasan yang menyebabkan 

timbulnya turnover intention ini dan diantaranya adalah keinginan untuk 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pengukuran variabel turnover intention 

pada penelitian ini mengacu pada empat (4) indikator yang telah dikembangkan 

Abelson (1987) dengan menggunakan skala Likert satu (1) sangat tidak setuju 

sampai lima (5) sangat setuju. 

Greenberg (1990) mendefinisikan keadilan prosedural sebagai suatu 

persepsi keadilan atas pembuatan keputusan dalam organisasi. Variabel ini diukur 

dengan tujuh (7) indikator yang telah dikembangkan Tjahjono (2008) yang 

sebelumnya diadopsi dari enam (6) indikator yang digunakan Colquitt (2001) 

dengan menggunakan skala Likert satu (1) sangat tidak setuju sampai lima (5) 

sangat setuju. 

Terfokus pada keadilan distributif karir yang merupakan suatu bentuk 

persepsi keadilan yang berkaitan dengan distribusi  sumber  daya  dan kriteria  

yang  digunakan untuk menentukan  alokasi  karir karyawan. Variabel ini diukur 
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dengan lima (5) indikator yang telah dikembangkan Tjahjono (2008) dari 

indikator yang sebelumnya diadopsi dari Leventhal (1976) dan Colquitt (2001) 

dengan menggunakan skala Likert satu (1) sangat tidak setuju sampai lima (5) 

sangat setuju. 

Schaufeli, et. al. (2002) menyatakan bahwa keterikatan karyawan mengacu 

pada pikiran yang ditandai dengan persepsi optimistis untuk memenuhi tugas. 

Variabel ini diukur dengan indikator tiga dimensi (vigor, dedication dan 

absorbtion) yang telah dikembangkan Schaufeli and Bakker (2003) dengan 

menggunakan skala Likert satu (1) sangat tidak setuju sampai lima (5) sangat 

setuju. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
       Sumber: Data diolah 2017. 

Gambar 2. Full Model SEM 
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Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis 

 Estimate S.E. C.R. P 

IPE <-- CPJ .758 .057 10.168 *** 

IPE <-- CDJ .254 .047 4.122 *** 

IPT <-- IPE -1.419 .628 -3.061 .002 

IPT <-- CPJ .586 .375 1.614 .107 

IPT <-- CDJ -.165 .138 -1.233 .217 

          Sumber: Data diolah 2017. 

Tabel 2. Hasil Uji Standarized Direct Effect 

Variabel CDJ CPJ IPE IPT 

IPE .254 .758 .000 .000 

IPT -.165 .586 -1.419 .000 

            Sumber: Data diolah 2017. 

Tabel 3. Hasil Uji Standarized Indirect Effect 

Variabel CDJ CPJ IPE IPT 

IPE .000 .000 .000 .000 

IPT -.361 -1.076 .000 .000 

            Sumber: Data diolah 2017. 

Pengujian Hipotesis Pertama 

Dari Tabel di atas, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,107 yang tidak 

memenuhi syarat < 0,05 dan nilai C.R sebesar 1,614 yang tidak memenuhi syarat 

> 1,96. Dengaan demikian hipotesis pertama ditolak. 

Pengujian Hipotesis Kedua 

Dari Tabel di atas, diperoleh nilai nilai probabilitas sebesar 0,217 yang tidak 

memenuhi syarat < 0,05 dan nilai C.R sebesar -1,233 yang tidak memenuhi syarat 

> 1,96. Dengaan demikian hipotesis kedua ditolak. 

Pengujian Hipotesis Ketiga 
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Dari Tabel di atas, diperoleh nilai nilai probabilitas sebesar *** yang telah 

memenuhi syarat < 0,05 dan nilai C.R sebesar 10,371 yang telah memenuhi syarat 

> 1,96. Dengan demikian hipotesis ketiga diterima. 

Pengajian Hipotesis Keempat 

Dari Tabel di atas, diperoleh nilai probabilitas sebesar *** yang telah 

memenuhi syarat < 0,05 dan nilai C.R sebesar 4,122 yang telah memenuhi syarat 

> 1,96. Dengan demikian hipotesis ketiga diterima. 

Pengujian Hipotesis Kelima 

Dari Tabel di atas, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,002 yang telah 

memenuhi syarat < 0,05 dan nilai C.R sebesar -3,061 yang telah memenuhi syarat 

> 1,96. Dengan demikian hipotesis ketiga diterima. 

Pengujian Hipotesis Keenam 

Dari pengujian hipotesis di atas, diperoleh hasil bahwa career procedural 

justice memiliki pengaruh langsung sebesar .586 terhadap IT professional 

turnover intention. Sedangkan pengaruh tidak langsung career procedural justice 

terhadap IT professional turnover intention melalui IT professional engagement 

sebesar -1.076. Hasil tersebut menunjukkan bahwa IT professional engagement 

menjadi pemediasi antara career procedural justice terhadap IT professional 

turnover intention. 

 

 

Pengujian Hipotesis Ketujuh 
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Dari pengujian hipotesis di atas, diperoleh hasil bahwa career distributive 

justice memiliki pengaruh langsung sebesar -.165 terhadap IT professional 

turnover intention. Sedangkan pengaruh tidak langsung career distributive justice 

terhadap IT professional turnover intention melalui IT professional engagement 

sebesar -.361. Hasil tersebut menunjukkan bahwa IT professional engagement 

menjadi pemediasi antara career distributive justice terhadap IT professional 

turnover intention. 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dijelaskan bahwa career procedural 

justice dan career distributive justice memiliki pengaruh terhadap tingkat IT 

professional turnover intention dengan syarat harus melalui IT professional 

engagement. Ketika profesional IT mempersepsikan bahwa prosedur-prosedur 

karir dan pendistribusian karir yang mereka terima telah memenuhi aspek-aspek 

keadilan, maka akan mendorong munculnya perilaku-perilaku positif dari para 

profesional IT yang nantinya berdampak pada peningkatan produktifitas 

organisasi. Perilaku positif tersebut merupakan wujud dari rasa keterikatan 

(engagement) yang menunjukkan tingkat kekuatan, antusiasme maupun perasaan 

mendalam yang tinggi para profesional IT terhadap pekerjaan mereka. Dan 

apabila rasa keterikatan (engangement) tersebut semakin kuat, maka akan 

berdampak pada semakin rendahnya turnover intention oleh para profesional IT. 

Ketika dalam suatu organisasi terdapat prosedur-prosedur karir yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip keadilan untuk semua anggota yang ada, maka akan 

terbentuk suatu rasa kepercayaan dan rasa nyaman kepada organisasi yang 
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berdampak pada semakin kuatnya rasa keterikatan karyawan. Kondisi tersebut 

tentunya terbentuk karena adanya persepsi positif akan keadilan prosedur-

prosedur kesejahteraan terutama terkait dengan prosedur-prosedur karir. 

Karir menjadi hal utama diperhatikan ketika seseorang akan memutuskan 

untuk berafiliasi dalam jangka panjang dengan suatu organisasi. Pernyataan ini 

sejalan dengan temuan Sask (2006) dan Shuck (2010) dimana procedural justice 

berpengaruh positif terhadap employee engagement. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa semakin karyawan menganggap prosedur-prosedur di dalam organisasi 

adil, karyawan akan cenderung meningkatkan rasa keterikatan mereka terhadap 

organisasi. 

Para professional IT merasa bahwa pendistribusian atau alokasi karir yang 

ada ditempat kerja mereka telah memenuhi aspek-aspek keadilan yang berlaku 

secara sama untuk semua karyawan yang ada. Atas dasar persepsi positif dari 

keadilan tersebut mendorong terbentuknya keterikatan yang kuat dari para IT 

professional kepada pekerjaan ataupun tempat kerja mereka. Pernyataan ini 

sejalan dengan Sask (2006) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa distributive 

justice berpengaruh positif terhadap employee engagement. Semakin tinggi 

persepsi karyawan akan keadilan dari alokasi yang diberikan suatu perusahaan 

maka akan semakin memperkuat rasa engagement karyawan terhadap perusahaan 

tersebut. 

Karyawan dengan rasa keterikatan yang tinggi kepada perusahaan 

cenderung menunjukkan perilaku-perilaku umum, salah satunya yaitu stay (tetap 

tinggal) dengan kata lain karyawan akan tetap bekerja di organisasi walaupun ada 
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peluang untuk bekerja di tempat lain (Baumruk and Gorman, 2006). Selanjutnya 

Park dan Gursoy (2012) berpendapat bahwa ketika karyawan terikat dengan 

pekerjaan, hal ini akan mempengaruhi karakter psikologis karyawan, misalnya 

kepercayaan diri dan optimis, akan mendorong karyawan lebih jauh lagi dan hal 

ini akan mendorong kepuasan dan berakibat pada rendahnya turnover intention 

karyawan. Selain itu juga, dapat meminimalisir risiko munculnya perilaku-

perilaku negatif karyawan yang akan merugikan organisasi seperti: karyawan 

bekerja tidak efektif dan efisien, tidak menunjukkan komitmen penuh terhadap 

pekerjaannya, tidak tertarik untuk melakukan perubahan organisasi, melakukan 

tindak kecurangan. 

Aspek kesejahteraan sering kali menjadi alat stimulus bagi organisasi untuk 

semakin memperkuat rasa keterikatan para anggotanya. Seperti peningkatan 

jaminan karir dan promosi, kesehatan, dan kompensasi, serta jaminan dalam 

bentuk lainnya. Dikarenakan adanya anggapan bahwa, ketika karyawan merasa 

semua kebutuhan yang menjadi prioritas atau tujuan utama mereka bekerja 

terpenuhi maka mereka akan cenderung memberikan usaha yang lebih untuk 

organisasi. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bagian sebelumnya dalam penelitian 

ini, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Career procedural justice dan career distributive justice memiliki kontribusi 

terhadap tingkat IT professional turnover intention melalui IT professional 

engagement.  Ketika para profesional IT mempersepsikan bahwa prosedur-
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prosedur karir maupun alokasi karir yang mereka terima telah memenuhi 

aspek-aspek keadilan, maka akan membentuk suatu reaksi positif dari para 

profesional IT yang akan memperkuat rasa keterikatan mereka terhadap 

organisasi. Semakin kuat rasa keterikatan yang mereka miliki dari persepsi 

keadilan atas pendistribusian karir, maka akan mendorong terbentuk perilaku 

para profesional IT untuk tetap bertahan pada pekerjaan mereka saat ini. 

2. Career procedural justice dan career distributive justice berpengaruh positif 

terhadap IT professional engagement. Ketika dalam suatu organisasi terdapat 

prosedur-prosedur karir dan alokasi karir yang diterima sesuai dengan prinsip-

prinsip keadilan untuk semua anggota yang ada, maka akan terbentuk suatu 

rasa kepercayaan dan rasa nyaman kepada organisasi yang akan berdampak 

pada semakin kuatnya rasa keterikatan anggota kepada organisasi. Kondisi 

tersebut akan terwujud apabila terciptanya suatu persepsi positif akan keadilan 

prosedur-prosedur dan alokasi kesejahteraan dalam organisasi terutama terkait 

dengan prosedur-prosedur dan pendisribusian karir. 

3. IT professional engagement berpengaruh negatif terhadap turnover IT 

professional. Hasil tersebut dijelaskan dengan kondisi ketika semakin kuatnya 

rasa keterikatan karyawan terhadap organisasi, maka akan menghasilkan 

dampak positif bagi organisasi yang akan meminimalisir risiko munculnya 

perilaku karyawan dalam melakukan tindakan-tindakan negatif yang dapat 

merugikan organisasi seperti: karyawan bekerja tidak efektif dan efisien, tidak 

menunjukkan komitmen penuh terhadap pekerjaannya, tidak tertarik untuk 
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melakukan perubahan organisasi, melakukan tindak kecurangan, maupun 

keinginan untuk meninggalkan organisasi. 

4. Pada penelitian menunjukkan bahwa IT professional engagement mampu 

menjadi pemediasi pengaruh career procedural justice dan career distributive 

justice secara penuh terhadap IT professional turnover intention. Disisi laini, 

masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini,dimana salah satunya yaitu: 

responden penelitian masih mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 

dengan jumlah responden sebanyak 135 orang. 

SARAN 

Diharapkan pada penelitian selanjutnya dilakukan pengembangan-

pengembangan, dengan semakin memperluas cakupan wilayah penelitian dan 

bidang industri yang berbeda serta pengembangan terhadap model maupun sampel 

penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih beragam dari hasil saat 

ini. 
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