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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan fenomena kemajuan teknologi, sumber daya manusia 

merupakan aset dan alat strategis untuk unggul dalam persaingan bisnis. 

Sumber daya manusia dipandang sebagai salah satu faktor penentu  

keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan. Terlebih sekarang ini 

sebagian besar perusahaan dunia telah mengoptimalkan pemanfaatan sumber 

daya manusia di bidang teknologi informasi yang dikenal sebagai profesional 

IT. 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, dimana cenderung 
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membuat para profesional IT mengalami penurunan kinerja bahkan 

memutuskan keluar dari pekerjaannya. Jaminan kesejahteraan yang menjadi 

perhatian penting oleh para profesional IT salah satunya terkait dengan 

jaminan karir. Di beberapa organisasi jaminan karir menjadi faktor yang 

seringkali menyebabkan terjadinya turnover intention, hal tersebut 

dikarenakan prosedur-prosedur dan distribusi karir yang diterima para 

professional 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 yang memiliki kemampuan khusus yang berbeda dengan tenaga 

kerja lainnya, maka diharapkan akan menjadi landasan kuat bagi perusahaan 

untuk menciptakan langkah yang efektif guna terus menjaga agar para 

profesional IT yang dimiliki tidak berniat pindah dari perusahaan ataupun 

mencari perusahaan lain yang menawarkan kondisi lingkungan maupun 

kesejahteraan yang lebih baik.  

Keinginan untuk berpindah tersebut diistilahkan sebagai turnover  

intention. Turnover intention merupakan isu yang sangat menarik untuk terus 

diteliti, dengan banyaknya peristiwa para profesional yang lebih memilih 

keluar dari pekerjaan dengan berbagai macam faktor, baik internal maupun 

eksternal perusahaan. Oleh karena itu, turnover intention akan menjadi 

tantangan bagi banyak organisasi yang apabila perusahaan ingin terus survive 

dalam persaingan bisnis yang sangat kompleks saat ini, perusahaan dituntut 

bisa mengendalikan terjadinya turnover intention guna meminimalisir risiko 
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membengkaknya biaya pelatihan dan rekrutmen ataupun kehilangan sumber 

daya manusia yang berkualitas. 

Turnover intention itu sendiri dijelaskan sebagai  keinginan  yang  

relatif  kuat  dari  tujuan individu  untuk  meninggalkan  organisasi  (Handi 

dan Suhariadi, 2003). Menurut Harnoto (2002) ada beberapa indikasi yang 

dapat dijadikan acuan untuk memprediksi adanya kemungkinan turnover  

Intention  di suatu  perusahaan, antara lain: 1) absensi yang terus meningkat, 

2) mulai malas bekerja, 3) peningkatan terhadap pelanggaran  tata  tertib kerja, 

4) peningkatan protes terhadap atasan, dan 5) perilaku  positif yang sangat  

berbeda dari biasanya. 

Turnover  karyawan  secara  umum  dapat  menjadi  suatu  isu  yang 

kurang baik bagi perusahaan, tetapi dapat pula menjadi isu yang  

meningkatkan  nilai perusahaan  apabila dikendalikan  secara logis  dan  tepat  

(Suhanto, 2009). Untuk mengendalikan terjadinya turnover intention sangat 

penting guna meningkatkan kebijakan keadilan bagi sumber daya manusia 

yang dimiliki perusahaan secara merata. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Zaman, et. al. (2010) bahwa manajemen sangat dianjurkan untuk  

meningkatkan kebijakan keadilan dalam organisasi sehingga dapat 

mengurangi turnover intention. Selanjutnya diperkuat oleh pernyataan 

Robbins (2006) akan prinsip keadilan yang apabila karyawan mempersepsikan 

suatu ketidakadilan, maka mereka dapat  meramalkan untuk mengambil  salah  

satu  dari  enam  pilihan,  yaitu: 1) mengubah masukan mereka, 2) mengubah 

keluaran mereka, 3) mendistorsikan  persepsi  mengenai  diri,  4) mendistorsi  
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persepsi  mengenai  orang  lain,  5)  memilih  acuan  yang  berlainan, dan 6)  

berhenti dari pekerjaan (turnover). 

Ketika kebijakan keadilan tercapai secara efektif maka akan tercipta 

suatu keterikatan karyawan yang kuat, dimana keterikatan karyawan 

merupakan alternatif lain untuk menekan tingginya  turnover  intention tenaga 

kerja dengan meningkatkan keterikatan yang positif pada karyawan terhadap 

organisasi dan nilai organisasi yang disebut employee engagement (Robinson, 

et. al. 2004). Semakin tinggi tingkat employee engagement yang dirasakan 

oleh seorang karyawan maka akan menciptakan rasa nyaman dan sangat kecil 

kemungkinan untuk melakukan turnover intention. 

Menurut Mahmudah (2010) keadilan merupakan nilai universal dan 

menjadi hak asasi yang telah diterima secara luas. Konsep keadilan yang 

dimaksud disini adalah keadilan organisasi yang mencakup empat  dimensi  

keadilan, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan 

interpersonal, dan keadilan komunikasi (Colquitt, 2001). Dalam konteks 

organisasi, keadilan lebih sering dinilai dari kebijakan-kebijakan yang bersifat 

transaksional. 

Menurut Tjahjono (2005) salah satu kebijakan organisasi atau 

perusahaan  yang  menjadi perhatian penting karyawan  adalah  kebijakan 

yang terkait dengan karir didalam perusahaan. Dalam konteks kebijakan 

sumber daya manusia, karir menempati kedudukan penting dimata karyawan 

karena merupakan salah satu sumber motivasi penting bagi  karyawan dalam 

bekerja (Tjahjono, 2005). Berdasarkan teori pertukaran sosial, karir 
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merupakan tujuan utama yang menjadi dasar bagi seorang individu ketika 

ingin memutuskan berafiliasi dengan suatu organisasi dalam jangka panjang 

(Palupi, 2014). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadilan terkait 

alokasi karir (distributive justice career) dan mekanisme atau prosedur alokasi 

karir (procedural justice career) menjadi hal yang sangat penting diperhatikan 

oleh karyawan. Sehingga dalam penelitian ini, mengenai konsep keadilan 

organisasi hanya akan difokuskan pada keadilan distributif dan keadilan 

prosedural. 

Keadilan distributif  adalah  penilaian karyawan mengenai  keadilan  

atas  hasil  (outcome) yang  diterima karyawan dari  organisasi  (Greenberg, 

1990). Pendapat lain menjelaskan bahwa keadilan distributif merupakan  

keadilan  yang  paling  sering  dinilai  dengan  dasar keadilan  hasil,  yang  

menyatakan  bahwa karyawan seharusnya  menerima  upah atau gaji yang  

sesuai dengan  pemasukan  dan  pengeluaran  mereka  secara  relatif  dengan  

perbandingan  referen atau lainnya (Gilliland, 1994). Tujuan distribusi  adalah  

kesejahteraan yang meliputi aspek-aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan 

sosial, sehingga yang  didistribusikan  biasanya  berhubungan  dengan  sumber  

daya, ganjaran atau keuntungan. Distribusi berdasarkan  kebutuhan memiliki 

konsep bahwa bagian penerimaan karyawan dipengaruhi oleh kebutuhannya 

berkaitan dengan pekerjaan. Semakin banyak kebutuhan untuk para karyawan, 

maka penerimaan dari bekerja menjadi semakin tinggi (Beugre, 1998). 

Dari kajian teoritikal di atas dapat disimpulkan bahwa keadilan 

distributif merupakan sebuah persepsi tentang nilai-nilai yang diterima oleh 
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karyawan berdasarkan hasil atau penerimaan suatu keadaan atau barang yang 

mampu mempengaruhi kesejahteraan karyawan. Diperkuat oleh pendapat 

Tjahjono (2007) yang menyatakan bahwa hasil yang diterima karyawan  

tersebut  bersifat personal  yang  dipersepsikan oleh masing‐masing individu 

untuk menilai keadilan distributif. Keadilan distributif pada dasarnya  dapat  

tercapai  apabila  hasil atau penerimaan  dan  masukan  antara  dua  orang atau 

dua karyawan adalah sebanding.  Apabila  dari  perbandingan  proporsi  yang  

diterima  sebanding, maka ada kemungkinan dikatakan bahwa hal itu adil, dan 

ini berdampak pada hasil kerja mereka. Namun apabila dari perbandingan 

proporsi yang diterimanya lebih kecil dibanding yang lain, maka ada 

kemungkinan bahwa hal itu dikatakan tidak adil sehingga hal inipun akan 

berdampak pada hasil kerja mereka (Supardi, 2008). Begitu juga terkait 

dengan keadilan alokasi karir, dimana karyawan akan cenderung 

mempersepsikan karir yang diterima dengan input yang diberikan selama 

bekerja dalam suatu organisasi. Menurut hasil penelitian Pariatiningsih dan 

Utama (2015), menyatakan bahwa pertukaran input dan outcome  yang tidak 

sesuai bagi karyawan akan dapat menyebabkan turnover intention. 

Selain keadilan distributif, dimensi keadilan organisasi yang yang 

dianggap berpengaruh dalam mengendalikan terjadinya turnover intention 

yaitu keadilan prosedural. Menurut Greenberg (1990), keadilan prosedural 

adalah  keadilan mengenai  kebijakan  prosedur  yang  dirasakan  karyawan  

dalam hal pembuatan keputusan. Dalam pernyataan Thibaut and Walker 

(1978), orang-orang di dalam organisasi sangat memperhatikan dalam 
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pembuatan  keputusan  secara  adil.  Mereka  merasa  bahwa  organisasi  dan 

karyawan  akan  sama-sama diuntungkan  jika  organisasi  melaksanakan 

prosedur  secara  adil, sedangkan definisi keadilan  prosedural  adalah keadilan  

yang dirasakan dari proses dan prosedur yang digunakan untuk 

mengalokasikan keputusan. Dengan kata lain, keadilan prosedural merupakan 

keadilan yang memperhatikan  mekanisme  yang  mendukung pemberdayaan 

karyawan dan memberi dukungan kepada karyawan. Keadilan prosedural 

melibatkan karakteristik  formal sebuah  sistem,  dan  salah  satu  indikator  

yang  jelas  dari  keadilan prosedural adalah adanya beberapa mekanisme yang 

mengatur secara jelas bagi karyawan untuk menyampaikan tentang sesuatu 

yang terjadi dalam pekerjaannya dengan tujuan terciptanya keadilan antara 

karyawan dengan perusahaan. 

Beugre (1998) berpendapat bahwa manajer atau pimpinan seharusnya 

menghindari penggunaan prosedur yang berubah-ubah dan sewenang-wenang  

dalam mengalokasikan sumber  daya  kerja  yang  ada. Terlebih pada prosedur 

yang terkait dengan kesejahteraan karir untuk karyawan. Agar hal tersebut 

dapat terlaksana secara efektif, maka pimpinan harus mengembangkan aturan 

atau prosedur yang berkaitan dengan pekerjaan maupun karir secara jelas dan 

didalamnya terdapat mekanisme komunikasi dari bawah ke atas (bersifat 

usulan) yang bersifat adil. Menurut Cropanzano, et. al. (2007) ketidakadilan 

prosedural akan menghasilkan kemarahan dan menyebabkan ketidakpercayaan 

dan kebencian. Apalagi menyangkut ketidakadilan akan prosedur jaminan 

kesejahteraan, maka kemungkinan besar akan cenderung berdampak pada 
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hasil kerja dan sikap negatif oleh karyawan bahkan akan cenderung memilih 

untuk keluar dari perusahaan. 

Ketika keadilan distributif dan keadilan prosedural dalam suatu 

organisasi telah dirasa memenuhi aspek-aspek keadilan bagi anggotanya, 

maka akan tercipta rasa engaged anggota kepada organisasi. Menurut Macey, 

et. al. (2009) rasa keterikatan (engaged) itu sendiri merupakan suatu rasa 

keterkaitan, keterlibatan, komitmen, keinginan untuk berkontribusi, rasa 

memiliki (sense of belonging), loyalitas, dan bangga atas pekerjaan dan 

perusahaan dimana mereka bekerja pada saat itu. Ketika suatu organisasi 

memiliki karyawan yang rasa keterikatannya kuat, maka hal tersebut akan 

membuat karyawan semakin betah untuk bekerja di tempat tersebut dan akan 

berdampak pada meningkatnya kepuasan karyawan (Rachmawati, 2013). 

Kepuasan kerja yang tinggi akan berakibat pada tingkat turnover yang rendah 

(Mangkunegara, 2013). Akan tetapi, pada fenomena saat ini sebagian besar 

karyawan di banyak organisasi masih memiliki rasa engaged yang lemah 

dengan pekerjaan ataupun organisasi dimana mereka bekerja. Terlihat jelas 

dari munculnya perilaku-perilaku negatif karyawan seperti: kurangnya 

komitmen, datang terlambat, kurang antusias dalam bekerja, dan mengeluh 

ketika menjalankan tugas yang lebih berat, bahkan memilih untuk keluar dari 

pekerjaan atau organisasi. Hal-hal tersebutlah yang mengakibatkan 

menurunnya produktifitas karyawan yang dapat merugikan organisasi. 

Sehingga diharapkan organisasi harus memiliki strategi yang efektif guna 

membentuk dan meningkatkan rasa engaged karyawan terhadap organisasi. 
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Menurut Baumruk and Gorman (2006) berbagai 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. Selanjutnya Park and Gursoy (2012) mengungkapkan bahwa karakter 

psikologis individu akan dipengaruhi oleh rasa keterikatan (engagement) 

terhadap pekerjaan yang dimiliki, hal tersebut akan membawa dampak 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. 

Beberapa penelitian 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 Suck (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), Suck (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 
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(2015) menghasilkan employee engagement berpengaruh negatif terhadap 

turnover intention. 

Berdasarkan isu-isu dan hasil penelitian tersebut diatas, maka peneliti 

terdorong untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Career Procedural 

Justice dan Career Distributive Justice terhadap IT Professional Turnover 

Intention dengan IT Professional Engagement sebagai Variabel Mediasi”. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu para professional IT yang 

bekerja di instansi atau organisasi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas dapat diperoleh rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah career procedural justice berpengaruh negatif terhadap IT 

professional turnover intention? 

2. Apakah career distributive justice berpengaruh negatif terhadap IT 

professional turnover intention? 

3. Apakah career procedural justice berpengaruh positif terhadap IT 

professional engagement? 

4. Apakah career distributive justice berpengaruh positif terhadap IT 

professional engagement? 

5. Apakah IT professional engagement berpengaruh negatif terhadap IT 

professional turnover intention? 
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6. Apakah IT professional engagement berpengaruh positif sebagai 

pemediasi antara career procedural justice terhadap IT professional 

turnover intention? 

7. Apakah IT professional engagement berpengaruh positif sebagai 

pemediasi antara career distributive justice terhadap IT professional 

turnover intention? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun untuk tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh career procedural justice terhadap IT 

professional turnover intention. 

2. Untuk menguji pengaruh career distributive justice terhadap IT 

professional turnover intention. 

3. Untuk menguji pengaruh career procedural justice terhadap IT 

professional engagement. 

4. Untuk menguji pengaruh career distributive justice terhadap IT 

professional engagement. 

5. Untuk menguji pengaruh IT professional engagement terhadap IT 

professional turnover intention. 

6. Untuk menguji pengaruh IT professional engagement sebagai pemediasi 

antara career procedural justice terhadap IT professional turnover 

intention? 
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7. Untuk menguji pengaruh IT professional engagement sebagai pemediasi 

antara career distributive justice terhadap IT professional turnover 

intention? 

D. Manfaat Penelitian 

Peneltian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi 

berbagai pihak antara lain: 

1. Bidang Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan kajian teoritis 

dalam pendidikan formal dan informal dalam bidang manajemen yang 

terfokus pada kajian terkait dengan pengaruh keadilan prosedural karir dan 

keadilan distributif karir terhadap turnover intention dengan employee 

engagement sebagai variabel mediasi. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan bisa menjadi acuan atau refrensi bagi para peneliti selanjutnya 

untuk menemukan dan mengembangkan penelitian dalam bidang yang 

sama. 

2. Bidang Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan 

bagi para pelaku bisnis, terutama para pemimpin yang ada di berbagai 

organisasi untuk lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya turnover intention pada karyawan. Sehingga dapat dilakukan 

upaya-upaya strategis untuk mengendalikan terjadinya turnover intention 

di dalam organisasi. 

 


