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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu para profesional IT 

yang bekerja di perguruan tinggi swasta dan perbankan yang ada di Daerah 

Istimewa Yogyakarta sampai dengan tahun 2017. Dalam hal ini, peneliti 

menggunakan sampel profesional IT dikarenakan tenaga kerja ahli dibidang IT 

memiliki peran yang sangat penting. Terlebih pada saat ini sebagian besar 

organisasi ataupun industri secara global telah memanfaatkan peran sumber 

daya bidang IT sebagai alat strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi 

dan untuk survive pada persaingan bisnis yang semakin sulit. 

Selanjutnya pada penelitian ini, peneliti menggunakan convenience 

sampling method sebagai teknik dalam pengambilan sampel. Dimana 

convenience sampling method merupakan teknik sampling berdasarkan sampel 

yang mudah ditemui. Sehingga dengan teknik ini, data yang berhasil 

dikumpulkan peneliti yaitu sebanyak 135 data dari 170 kuesioner yang telah 

disebar atau dengan persentase tingkat pengembalian sebesar 79,41% (135/170 

X 100%). Kuesioner-kuesioner tersebut telah secara langsung diisi oleh para 

profesional IT selaku responden penelitian. 

B. Deskriptif Data Responden 

1. Deskriptif Profil Responden 

Deskripsi data berikut ini merupakan gambaran umum tentang  

kondisi responden yang dijabarkan secara statistik. Data tersebut 
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merupakan informasi terkait keadaan responden yang menjadi objek 

penelitian. Dari jumlah keseluruhan kuesioner yang telah disebar sebanyak 

170 kuesioner, namun kuesioner yang kembali diterima peneliti sebanyak 

135. Data responden yang dijabarkan adalah mengenai jenis kelamin, 

umur, status, pendidikan terakhir dan bidang pendidikan yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. 

Profil Responden 

No Dasar Klasifikasi Sub Klasifikasi Jumlah Persentase 

1 Jenis Kelamin Pria 

Wanita 

87 

48 

64,4 

35,6 

Total 135 100 

2 Umur 21-25 Tahun 

26-30 Tahun 

31-35 Tahun 

36-40 Tahun 

41-45 Tahun 

60 

37 

21 

5 

12 

44,4 

27,4 

15,6 

3,7 

8,9 

Total 135 100 

3 Status Menikah 

Belum Menikah 

63 

72 

46,7 

53,3 

Total 135 100 

4 Pendidikan 

Terakhir 

Dibawah 

SMA/SMK 

SMA/SMK 

Diploma 

Strata 1 (S1) 

Strata 2 (S2) 

Strata 3 (S3) 

0 

7 

15 

110 

3 

0 

0 

5,2 

11,1 

81,5 

2,2 

0 

Total 135 100 

5 Bidang 

Pendidikan 

Teknologi 

Informasi 

Lain-Lain 

135 

0 

100 

0 

Total 135 100 

    Sumber: Data diolah 2017, Lampiran 2. 
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Berdasarkan Tabel 4.1. di atas, profil responden diklasifikasikan 

menjadi beberapa bagian, yaitu pertama klasifikasi responden berdasarkan 

jenis kelamin. Dimana dari data yang diperoleh peneliti, terdapat jumlah 

responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 87 orang. Sedangkan 

responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 48 orang. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi 

oleh IT professional berjenis kelamin laki-laki dengan perbandingan 

persentase sebesar 64,4% responden laki-laki dan 35,6% responden 

perempuan. 

Klasifikasi responden yang kedua yaitu berdasarkan umur. Dari 

data yang diperoleh peneliti, responden didominasi oleh IT professional 

yang berusia 21-25 Tahun dengan persentase sebesar 44,4% dari total 135 

responden IT professional. Hasil tersebut menunjukkan bahwa saat ini 

para IT professional dapat digolongkan masih sangat muda. Hal ini 

didorong dengan adanya fenomena bahwa posisi strategis IT disetiap 

industri harus dijalankan oleh IT professional yang energik dan inovatif. 

Klasifikasi responden yang ketiga yaitu berdasarkan status. Dari 

data yang diperoleh peneliti, responden didominasi oleh para IT 

professional yang  belum menikah dengan persentase sebesar 53,3%. Hasil 

tersebut menegaskan data responden yang didominasi oleh IT professional 

yang masih sangat muda. 

Klasifikasi responden yang keempat yaitu berdasarkan pendidikan 

terakhir. Dimana dari data yang diperoleh peneliti, responden didominasi 
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oleh para IT professional dengan pendidikan terakhir Strata 1 (S1) yang 

berjumlah 110 orang, hal tersebut terlihat dari persentase sebesar 81,5%. 

Selanjutnya klasifikasi responden berikutnya yaitu berdasarkan 

bidang pendidikan terakhir. Dimana dari data yang diperoleh peneliti, 

responden secara keseluruhan berlatar belakang pendidikan terakhir 

teknologi informasi yang berjumlah 135 orang atau dengan persentase 

sebesar 100%. 

2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif merupakan sebuah gambaran umum tentang 

variabel yang diperoleh berdasarkan jawaban responden terhadap indikator  

pada kuisioner yang telah disebar.  Berdasarkan  tanggapan dari 135 orang 

responden terkait indikator-indikator variabel penelitian, maka peneliti 

akan menguraikan secara rinci jawaban responden yang dikelompokkan 

secara deskriptif statistik adalah dengan mengkategorikan berdasarkan 

perhitungan interval untuk menentukan masing-masing variabel. Persepsi 

responden terhadap item-item pernyataan dalam variabel penelitian akan 

diketahui melalui nilai indeks. Dimana nilai indeks tersebut diperoleh dari 

angka rentang skala (RS), adapun rumus untuk menghitung rentang skala 

(RS) yang dikemukakan Simamora (2002) yaitu sebagai berikut: 

   
   

 
 
   

 
     

Dimana:       RS = Rentang Skala. 

              m = Angka maksimal dari poin skala dalam kuesioner. 

             n = Angka minimum dari poin skala dalam kuesioner. 
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              b = Jumlah poin skala dala kuesioner. 

Hasil dari perhitungan rentang skala tersebut akan digunakan 

sebagai dasar interpretasi penilaian rata-rata untuk setiap indikator pada 

variabel penelitian. Penilaian tersebut dimuat dalam bentuk indeks rata-

rata yang telah dimodifikasi dari Simamora (2002), yaitu sebagai berikut: 

a. Nilai indeks antara 1,00-1,79 dikategorikan sangat rendah atau sangat 

buruk. 

b. Nilai indeks antara 1,80-2,59 dikategorikan rendah atau buruk. 

c. Nilai indeks antara 2,60-3,39 dikategorikan cukup atau sedang. 

d. Nilai indeks antara 3,40-4,19 dikategorikan tinggi atau baik. 

e. Nilai indeks antara 4,20-5,00 dikategorikan sangat tinggi atau baik 

sekali. 

Berdasarkan kategori tersebut di atas, untuk menentukan nilai 

interpretasi variabel digunakan nilai  mean dari setiap indikator jawaban. 

a. Tanggapan responden terhadap variabel Procedural Justice Career 

Tanggapan mengenai procedural justice career oleh para IT 

Professional dideskripsikan pada Tabel di bawah ini: 

Tabel 4.2. 

Tanggapan Mengenai Career Procedural Justice  

No 
Procedural Justice Career 

Jumlah Mean 
Indikator STS TS KS S SS 

1 CPJ1 5 4 2 72 52 135 4,20 

2 CPJ2 2 5 8 85 35 135 4,08 

3 CPJ3 4 5 2 75 49 135 4,19 

4 CPJ4 4 5 6 80 40 135 4,09 
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5 CPJ5 2 7 5 75 46 135 4,16 

6 CPJ6 1 8 6 79 41 135 4,12 

7 CPJ7 3 6 1 70 55 135 4,24 

Rata-Rata Total 4,15 

    Sumber: Data diolah 2017, lampiran 3. 

Dari Tabel 4.2. di atas diperoleh rata-rata poin skala untuk 

keseluruhan indikator dari career procedural justice sebesar 4,15. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa persepsi keadilan yang tinggi bagi 

para IT Professional akan prosedur-prosedur karir yang digunakan di 

tempat kerja mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan 

keseluruhan item-item keadilan pada prosedur karir yang diperoleh 

dari data hasil survei telah terpenuhi dengan baik. 

b. Tanggapan responden terhadap variabel Career Distributive Justice  

Berikut tanggapan mengenai career distributive justice oleh 

para IT Professional dideskripsikan pada Tabel di bawah ini: 

Tabel 4.3. 

Tanggapan Mengenai Career Distributive Justice  

No 
Procedural Justice Career 

Jumlah Mean 
Indikator STS TS KS S SS 

1 CDJ1 2 7 1 60 65 135 4,33 

2 CDJ2 1 3 17 43 71 135 4,33 

3 CDJ3 1 7 10 45 72 135 4,33 

4 CDJ4 1 5 9 51 69 135 4,35 

5 CDJ5 1 7 10 61 56 135 4,21 

Rata-Rata Total 4,31 

Sumber: Data diolah 2017, lampiran 3. 

Dari Tabel 4.3. di atas diperoleh rata-rata poin skala untuk 

keseluruhan indikator dari career distributive justice sebesar 4,31. 
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Hasil tersebut menunjukkan bahwa persepsi keadilan yang sangat 

tinggi bagi para IT Professional atas alokasi karir yang diterima di 

tempat kerja mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

keseluruhan item-item keadilan pada alokasi karir yang diperoleh dari 

data hasil survei telah terpenuhi dengan sangat baik. 

c. Tanggapan responden terhadap IT Professional Engagement 

Berikut tanggapan responden mengenai dimensi-dimensi IT 

Professional Engagement dideskripsikan pada Tabel di bawah ini: 

Tabel 4.4. 

Tanggapan Mengenai IT Professional Engagement 

Dimensi Vigor 

No 
Dimensi Vigor 

Jumlah Mean 
Indikator STS TS KS S SS 

1 DV1 1 8 3 71 52 135 4,22 

2 DV2 7 2 5 69 52 135 4,16 

3 DV3 4 7 25 67 32 135 3,86 

4 DV4 1 8 3 69 54 135 4,24 

5 DV5 1 7 4 84 39 135 4,13 

6 DV6 0 8 4 55 68 135 4,36 

Rata-Rata Total 4,16 

               Sumber: Data diolah 2017, lampiran 3. 

Dari Tabel 4.4. di atas diperoleh rata-rata poin skala untuk 

keseluruhan indikator dari dimensi Vigor sebesar 4,16. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa IT Professional yang menjadi responden dalam 

penelitian ini memiliki tingkat energi yang tinggi, resiliensi, keinginan 

untuk berusaha, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi 

tantangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan 
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item-item pada dimensi Vigor yang diperoleh dari data hasil survei 

telah terpenuhi dengan baik. 

Tabel 4.5. 

Tanggapan Mengenai IT Professional Engagement 

Dimensi Dedication 

No 
Dimensi Dedication 

Jumlah Mean 
Indikator STS TS KS S SS 

1 DD1 8 1 2 57 67 135 4,29 

2 DD2 7 2 2 47 77 135 4,37 

3 DD3 4 5 0 66 60 135 4,28 

4 DD4 7 2 4 61 61 135 4,24 

5 DD5 4 5 5 73 48 135 4,16 

Rata-Rata Total 4,27 

              Sumber: Data diolah 2017, lampiran 3. 

Dari Tabel 4.5. di atas diperoleh rata-rata poin skala untuk 

keseluruhan indikator dari dimensi Dedication sebesar 4,27. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa dimensi Dedication memiliki skor yang 

sangat tinggi sehingga IT Professional yang menjadi responden dalam 

penelitian ini secara kuat mengangap pekerjaan mereka karena 

memberikan pengalaman yang sangat berharga, menginspirasi, dan 

menantang serta merasa antusias dan bangga terhadap pekerjaan 

mereka saat itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

keseluruhan item-item pada dimensi Dedication yang diperoleh dari 

data hasil survei telah terpenuhi dengan sangat baik. 
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Tabel 4.6. 

Tanggapan Mengenai IT Professional Engagement 

Dimensi Absorbtion 

No 
Dimensi Absorbtion 

Jumlah Mean 
Indikator STS TS KS S SS 

1 DA1 4 5 1 62 63 135 4,30 

2 DA2 7 3 5 49 71 135 4,29 

3 DA3 5 4 7 58 61 135 4,23 

4 DA4 7 2 10 49 67 135 4,24 

5 DA5 6 3 4 58 64 135 4,27 

6 DA6 2 6 5 78 44 135 4,16 

Rata-Rata Total 4,25 

               Sumber: Data diolah 2017, lampiran 3. 

Dari Tabel 4.6. di atas diperoleh rata-rata poin skala untuk 

keseluruhan indikator dari dimensi Absorbtion sebesar 4,25. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa dimensi Absorbtion memiliki skor yang 

sangat tinggi sehingga IT Professional sebagai responden dalam 

penelitian ini secara kuat memiliki konsentrasi dan minat yang 

mendalam, tenggelam dalam pekerjaan, merasa waktu berlalu begitu 

cepat dan sulit melepaskan diri dari pekerjaan mereka saat ini. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item-item pada 

dimensi Absorbtion yang diperoleh dari data hasil survei telah 

terpenuhi dengan sangat baik. 

d. Tanggapan responden terhadap variabel IT Professional Tunrover 

Intention 

Berikut tanggapan responden mengenai IT Professional 

Tunrover Intention yang dideskripsikan pada Tabel di bawah ini: 
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 Tabel 4.7. 

Tanggapan Mengenai IT Professional Turnover Intention 

No 
IT Professional Turnover Intention 

Jumlah Mean 
Indikator STS TS KS S SS 

1 IPT1 96 30 0 3 6 135 1,47 

2 IPT2 76 44 6 6 3 135 1,64 

3 IPT3 89 36 1 2 7 135 1,53 

4 IPT4 72 47 8 4 4 135 1,67 

Rata-Rata Total 1,58 

          Sumber: Data diolah 2017, lampiran 3. 

Dari Tabel 4.7. di atas diperoleh rata-rata poin skala untuk 

keseluruhan indikator dari IT Professional Turnover Intention sebesar 

1,58. Hasil tersebut menunjukkan skor yang sangat rendah untuk 

keseluruhan indikator IT Professional Turnover Intention, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa para profesional IT sebagai responden 

dalam penelitian ini memiliki keinginan yang sangat rendah untuk 

keluar dari perusahaan dimana mereka bekerja saat ini. 

C. Uji Kualitas Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan 

antara p-value dengan nilai alpha sebesar 0,05 atau 5% yang ada pada 

output estimate. Jika p-value yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 atau 5% 

maka indikator-indikator variabel penelitian dapat dikatakan valid. Hasil 

uji validitas dapat dilihat dari  pada Tabel  4.8. di bawah ini: 
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Tabel 4.8. 

Hasil Uji Validitas 

Indikator C.R. p-value Keterangan 

Career Procedural Justice 1 7.063 *** Valid 

Career Procedural Justice 2 7.722 *** Valid 

Career Procedural Justice 3 7.053 *** Valid 

Career Procedural Justice 4 7.551 *** Valid 

Career Procedural Justice 5 7.485 *** Valid 

Career Procedural Justice 6 7.627 *** Valid 

Career Procedural Justice 7 7.385 *** Valid 

Career Distributive Justice 1 5.830 *** Valid 

Career Distributive Justice 2 7.601 *** Valid 

Career Distributive Justice 3 7.275 *** Valid 

Career Distributive Justice 4 7.325 *** Valid 

Career Distributive Justice 5 7.285 *** Valid 

IT Professional Turnover Intention 1 7.276 *** Valid 

IT Professional Turnover Intention 2 7.878 *** Valid 

IT Professional Turnover Intention 3 7.225 *** Valid 

IT Professional Turnover Intention 4 7.819 *** Valid 

Dimensi Vigor 1 7.327 *** Valid 

Dimensi Vigor 2 7.106 *** Valid 

Dimensi Vigor 3 7.949 *** Valid 

Dimensi Vigor 4 7.293 *** Valid 

Dimensi Vigor 5 7.319 *** Valid 

Dimensi Vigor 6 7.513 *** Valid 

Dimensi Dedication 1 7.369 *** Valid 

Dimensi Dedication 2 7.324 *** Valid 

Dimensi Dedication 3 7.518 *** Valid 

Dimensi Dedication 4 7.276 *** Valid 

Dimensi Dedication 5 7.514 *** Valid 

Dimensi Absorbtion 1 7.483 *** Valid 

Dimensi Absorbtion 2 7.592 *** Valid 

Dimensi Absorbtion 3 7.728 *** Valid 

Dimensi Absorbtion 4 7.657 *** Valid 

Dimensi Absorbtion 5 7.362 *** Valid 

Dimensi Absorbtion 6 7.716 *** Valid 

   Sumber: Data diolah 2017, lampiran 4. 
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Dari Tabel 4.8. di atas diperoleh hasil bahwa keseluruhan indikator 

variabel penelitian menghasilkan p-value dengan tanda ***. Hasil tersebut 

dapat diartikan bahwa indikator-indikator variabel penelitian memiliki 

angka yang sangat kecil dan berada di bawah 0,01 (1%), dengan demikian 

atas dasar tersebut semua item indikator variabel dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan seberapa besar suatu 

alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur 

dipakai berulang-ulang untuk mengukur gejala yang sama dan hasil yang 

diperoleh relatif konsisten, maka alat ukur tersebut dikatakan reliable. 

Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur 

didalam mengukur fenomena yang sama. Untuk menilai tingkat reliabilitas 

suatu alat ukur, dapat dilihat dari nilai C.R (Construct Reliability) dan V.E 

(Variance Extracted) yang dihasilkan. Apabila diperoleh nilai > 0,70 dari 

perhitungan C.R dan nilai > 0,50 dari perhitungan VE, maka alat ukur dari 

variabel tersebut dinyatakan reliable. Berikut hasil erhitungan uji 

reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.9. di bawah ini: 

Tabel 4.9. 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel CR VE Keterangan 

CPJ 0.9635 0.8091 Reliabel 

CDJ 0.9162 0.7254 Reliabel 

IPT 0.9819 0.7851 Reliabel 

IPE 0.9265 0.7835 Reliabel 

   Sumber: Data diolah 2017, lampiran 4. 
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Dari Tabel 4.9. di atas diperoleh nilai C.R untuk keseluruhan 

variabel penelitian yaitu > 0,70 dan nilai VE > 0,5. Dengan demikian dari 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan pada 

keseluruhan variabel penelitian memenuhi kriteria reliabel. 

D. Uji Asumsi SEM 

1. Uji Ukuran Sampel 

Penelitian ini menggunakan metode convenience sampling dengan 

jumlah responden yang diperoleh sebanyak 135 orang IT Professional. 

Jumlah tersebut telah memenuhi kriteria untuk dilakukannya pengujian 

dengan menggunakan metode SEM. Dimana jumlah minimal sampel yang 

dibutuhkan untuk  pengujian SEM yaitu sebanyak 100-200 sampel atau 

jumlah indikator dikalikan 5-10 (Ferdinand, 2006). 

2. Uji Outlier 

a. Univariate Outlier 

Outlier secara univariate dapat dideteksi dengan terlebih 

dahulu mengkonversi data ke dalam standar z-score yang mempunyai 

kriteria mean sama dengan nol (0) dan standar deviasi sama dengan 

satu (1) melalui program SPSSS. Selanjutnya dari output z-score yang 

dihasilkan, dilakukan analisis dengan melihat nilai maksimum dari z-

score yang berada pada rentang 3 sampai dengan 4 (Hair, et. al. 2006). 

Dalam hal ini, kriteria data yang dapat dinyatakan lolos dari uji 

univariate outlier yaitu data yang mempunyai nilai z-score ≤ 4,0. 
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Berikut hasil uji univariate outlier  dapat  dilihat  pada Tabel 4.10. di 

bawah ini: 

Tabel 4.10. 

Uji Univariate Outlier 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Zscore(CPJ1) 135 -3.53832 .88458 .0000000 1.00000000 

Zscore(CPJ2) 135 -3.98553 1.18799 .0000000 1.00000000 

Zscore(CPJ3) 135 -3.64418 .93223 .0000000 1.00000000 

Zscore(CPJ4) 135 -3.55908 1.04980 .0000000 1.00000000 

Zscore(CPJ5) 135 -3.77295 1.00966 .0000000 1.00000000 

Zscore(CPJ6) 135 -3.89036 1.09965 .0000000 1.00000000 

Zscore(CPJ7) 135 -3.77591 .87932 .0000000 1.00000000 

Zscore(CDJ1) 135 -3.89590 .78959 .0000000 1.00000000 

Zscore(CDJ2) 135 -3.97985 .79597 .0000000 1.00000000 

Zscore(CDJ3) 135 -3.78368 .75674 .0000000 1.00000000 

Zscore(CDJ4) 135 -4.07103 .79259 .0000000 1.00000000 

Zscore(CDJ5) 135 -3.78301 .92396 .0000000 1.00000000 

Zscore(DV1) 135 -3.94640 .95258 .0000000 1.00000000 

Zscore(DV2) 135 -3.28254 .86868 .0000000 1.00000000 

Zscore(DV3) 135 -3.04275 1.21395 .0000000 1.00000000 

Zscore(DV4) 135 -3.94076 .92883 .0000000 1.00000000 

Zscore(DV5) 135 -4.11745 1.13887 .0000000 1.00000000 

Zscore(DV6) 135 -2.92451 .80010 .0000000 1.00000000 

Zscore(DD1) 135 -3.29217 .71182 .0000000 1.00000000 

Zscore(DD2) 135 -3.40250 .63563 .0000000 1.00000000 

Zscore(DD3) 135 -3.70169 .81053 .0000000 1.00000000 

Zscore(DD4) 135 -3.30668 .77938 .0000000 1.00000000 

Zscore(DD5) 135 -3.55240 .95064 .0000000 1.00000000 

Zscore(DA1) 135 -3.66918 .78331 .0000000 1.00000000 

Zscore(DA2) 135 -3.22071 .69637 .0000000 1.00000000 

Zscore(DA3) 135 -3.38638 .80776 .0000000 1.00000000 

Zscore(DA4) 135 -3.16223 .74533 .0000000 1.00000000 

Zscore(DA5) 135 -3.39037 .76110 .0000000 1.00000000 

Zscore(DA6) 135 -3.89983 1.04362 .0000000 1.00000000 

Zscore(IPT1) 135 -.48590 3.67898 .0000000 1.00000000 

Zscore(IPT2) 135 -.68701 3.62677 .0000000 1.00000000 

Zscore(IPT3) 135 -.53817 3.49813 .0000000 1.00000000 

Zscore(IPT4) 135 -.71936 3.54938 .0000000 1.00000000 

Valid N (listwise) 135       

 Sumber: Data diolah 2017, lampiran 5. 
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Dari Tabel 4.10. di atas dapat dilihat bahwa keseluruhan 

indikator variabel penelitian memiliki nilai Mean sama dengan nol (0) 

dan nilai Standar Deviasi sama dengan satu (1). selain itu juga nilai 

Maximum yang dihasilkan dari keseluruhan indikator tidak ada yang 

lebih besar dari atau sama dengan 4 (Hair, et. al. 2006). Dengan 

demikian hasil tersebut menunjukkan tidak terdapat outlier secara 

univariate pada indikator variabel penelitian. 

b. Multivariate Outlier 

Multivariate outlier dapat dilihat dari output Mahalanobis 

distance pada pengujian menggunakan AMOS. Kriteria yang 

digunakan untuk menilai ada atau tidaknya multivariate outlier dalam 

penelitian yaitu pada nilai p < 0,001. Jarak tersebut dievaluasi dengan 

menggunakan X pada derajat bebas sebesar jumlah variabel terukur. 

Dalam penelitian ini jumlah variabel terukur adalah 19. Kemudian 

dengan fungsi CHIINV dilakukan perhitungan dan menghasilkan 

angka 63,8701. Artinya, semua data yang memiliki nilai melebihi 

63,8701 merupakan multivariate outlier dan harus dikeluarkan dari 

input data awal sebelum dilakukan re-run pada AMOS. Hasil uji 

multivariate outlier dapat dilihat pada Tabel 4.11. di bawah ini: 

Tabel 4.11. 

Uji Multivariate Outlier 

Observation Number Mahalanobis Distance 

29 54.127 

7 48.444 
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Observation Number Mahalanobis Distance 

17 47.567 

42 47.083 

18 46.551 

48 46.320 

114 45.763 

104 45.549 

110 45.367 

62 45.351 

… … 

         Sumber: Data diolah 2017, lampiran 5. 

Dari Tabel 4.11. di atas dapat dilihat bahwa tidak ada data 

yang melebihi angka 63,8701 pada nilai mahalanobis distance, 

sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat outlier secara multivariate. 

c. Uji Normalitas 

Normalitas mencerminkan bentuk suatu distribusi data apakah 

normal atau tidak. Jika suatu distribusi data tidak membentuk 

distribusi normal maka hasil analisis dikhawatirkan akan menjadi bias. 

Distribusi data dikatakan normal pada tingkat signifikansi 0,01 jika 

critical ratio (c.r) untuk skewenes (kemiringan) atau untuk curtosis 

(keruncingan) tidak lebih dari   2,58. Berikut hasil uji normalitas 

dapat dilihat pada Tabel 4.12. di bawah ini: 

Tabel 4.12. 

Hasil Uji Normalitas 

Variable Min max Skew c.r. kurtosis c.r. 

DA1 1.000 5.000 -1.918 -9.097 4.272 10.132 

DA2 1.000 5.000 -1.909 -9.054 3.455 8.195 

DA3 1.000 5.000 -1.715 -8.134 3.184 7.552 
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Variable Min max Skew c.r. kurtosis c.r. 

DA4 1.000 5.000 -1.743 -8.269 2.922 6.931 

DA5 1.000 5.000 -1.910 -9.060 3.905 9.261 

DA6 1.000 5.000 -1.477 -7.005 3.300 7.826 

DD1 1.000 5.000 -2.090 -9.913 4.447 10.546 

DD2 1.000 5.000 -2.181 -10.344 4.703 11.155 

DD3 1.000 5.000 -1.935 -9.177 4.496 10.662 

DD4 1.000 5.000 -1.925 -9.132 3.950 9.367 

DD5 1.000 5.000 -1.655 -7.850 3.496 8.291 

DV1 1.000 5.000 -1.418 -6.726 2.562 6.076 

DV2 1.000 5.000 -1.837 -8.714 3.795 9.000 

DV3 1.000 5.000 -.963 -4.567 1.038 2.463 

DV4 1.000 5.000 -1.434 -6.801 2.544 6.033 

DV5 1.000 5.000 -1.349 -6.398 3.053 7.241 

DV6 2.000 5.000 -1.416 -6.718 1.866 4.426 

IPT4 1.000 5.000 1.782 8.452 3.306 7.841 

IPT3 1.000 5.000 2.424 11.498 5.563 13.195 

IPT2 1.000 5.000 1.794 8.508 3.150 7.472 

IPT1 1.000 5.000 2.606 12.363 6.418 15.220 

CDJ1 1.000 5.000 -1.760 -8.347 3.607 8.555 

CDJ2 1.000 5.000 -1.224 -5.805 1.288 3.055 

CDJ3 1.000 5.000 -1.424 -6.755 1.710 4.055 

CDJ4 1.000 5.000 -1.446 -6.857 2.269 5.381 

CDJ5 1.000 5.000 -1.229 -5.830 1.591 3.773 

CPJ1 1.000 5.000 -1.862 -8.830 4.233 10.039 

CPJ2 1.000 5.000 -1.404 -6.661 3.523 8.356 

CPJ3 1.000 5.000 -1.781 -8.446 4.103 9.730 

CPJ4 1.000 5.000 -1.616 -7.664 3.564 8.453 

CPJ5 1.000 5.000 -1.450 -6.878 2.866 6.798 

CPJ6 1.000 5.000 -1.263 -5.990 2.279 5.404 

CPJ7 1.000 5.000 -1.765 -8.374 3.969 9.413 

Multivariate  
    

22.813 2.757 

Sumber: Data diolah 2017, lampiran 6. 

Dari Tabel 4.12. di atas diperoleh hasil uji normalitas data 

secara univariate, dimana mayoritas data berdistribusi tidak normal 

karena nilai c.r yang dihasilkan lebih besar dari ketentuan   2,58. 



93 
 

Sama halnya dengan normalitas data secara multivariate yang 

menunjukkan  bahwa nilai c.r melebihi ketentuan   2,58. 

Untuk menguji apakah model yang tidak normal  masih  dapat  

diterima maka yang dilakukan adalah uji bootstrapping (Ghozali, 

2014). Jika hasil estimasi parameter model fit masih konsisten dengan 

hasil estimasi parameter model fit tanpa bootstrapping, maka  model 

penelitian masih layak digunakan. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji bootsrapping  

dengan menggunakan bootstrap ML (Maximum Likelihood)  dengan 

sampel sebesar 200. Dan didapat hasil nilai Bollen-Stine bootstrap 

sebesar p = 0,219 (lihat lampiran 6) yang menunjukan bahwa nilai 

tersebut lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil bootstrapping, maka 

dapat diartikan bahwa data masih layak  digunakan  untuk  estimasi 

selanjutnya. 

d. Uji Multikolinieritas 

Pada uji multikolinearitas mengharuskan tidak adanya korelasi 

yang sempurna atau besar diantara variabel-variabel independen. 

Multikolinearitas dapat dideteksi dari nilai determinan matriks 

kovarian. Indikasi adanya multikolinieritas dan singularitas dapat 

diketahui melalui nilai determinan matriks kovarians sampel yang 

benar-benar kecil atau mendekati angka nol (Haryono, 2016). Selain 

itu, indikasi lain untuk mengetahui adanya multikolinieritas  juga dapat 

diketahui dari nilai koefisien korelasi antar variabel independen yang 
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diperoleh > 0,9, nilai tersebut menunjukkan bahwa model dalam 

penelitian ini dikatakan tidak memenuhi asumsi multikolinieritas 

(Ferdinand, 2006). Berikut hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada 

Tabel 4.13. di bawah ini: 

Tabel 4.13. 

Determinant of Sample Covariance Matrix 

Determinant of Sample Covariance Matrix .000 

       Sumber: Data diolah 2017, lampiran 7. 

Tabel 4.14. 

Correlation Independen Variable 

 Estimate 

PJC   DJC .879 

              Sumber: Data diolah 2017, lampiran 7. 

Berdasarkan Tabel 4.13. di atas, diperoleh nilai Determinant of 

Sample Covariance Matrix sebesar 0,000 mendekati angka nol. Akan 

tetapi pada output korelasi antar variabel independen diperoleh nilai 

sebesar 0,879. Nilai tersebut menunjukkan bahwa korelasi antar 

variabel independen < 0,9. Dengan demikian dari hasil korelasi 

tersebut data masih dapat diproses lebih lanjut. 
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e. Uji Model Goodness of Fit 

 

  Sumber: Data diolah 2017, lampiran 8. 

Gambar 4.1. 

Full Model Structural Equation Modelling 

Setelah asumsi SEM terpenuhi, maka langkah selanjutnya yaitu 

pengujian dengan menggunakan beberapa indeks kesesuaian untuk 

mengukur “kebenaran” model yang diajukan. Pengujian tersebut 

dikenal dengan uji goodness of fit. Berikut hasil uji goodness of fit 

dapat dilihat pada Tabel 4.14. dibawah ini: 

Tabel 4.14. 

Hasil Uji Goodness of Fit 

Goodness of Fit Index 
Cut Off 

Value 

Model 

Penelitian 

Evaluasi 

Model 

Χ2 – Chi – Square < 214,477 660,817 Unfit 

Significancy Probability   0,05 0.000 Unfit 

RMSEA   0,08 0,051 Good Fit 

GFI   0,90 0,781 Marginal Fit 

AGFI   0,90 0,748 Marginal Fit 
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Goodness of Fit Index 
Cut Off 

Value 

Model 

Penelitian 

Evaluasi 

Model 

CMIN/DF   2,00 1,354 Good Fit 

TLI   0,95 0,957 Good Fit 

CFI   0,95 0,960 Good Fit 

  Sumber: Data diolah 2017, lampiran 8. 

Dari Tabel 4.14. di atas setelah dilakukannya uji goodness of 

fit, model masih menunjukkan adanya keterbatasan yang disebabkan 

oleh hal-hal berikut: 

1) Hasil analisis pada Chi-square diperoleh sebesar 660,817 yang 

menunjukkan bahwa terdapat tingkat penerimaan unfit dikarenakan 

angka yang dihasilkan jauh lebih besar dari ketentuan kriteria 

maksimum cut-off value sebesar 214,477. 

2) Significance probability dengan nilai yang diperoleh sebesar 0,000 

yang menunjukkan bahwa hasil analisis berada pada tingkat 

penerimaan unfit dikarenanakan angka yang dihasilkan jauh lebih 

kecil dari kriteria cut-off value sebasar ≥ 0,05. 

3) Hasil analisis pada CMIN/DF diperoleh nilai sebesar 1,354, hasil 

tersebut menunjukkan tingkat penerimaan dapat dikategorikan baik 

atau good fit dikarenakan berada di bawah kriteria cut-off value 

sebesar ≤ 2,00. 

4) Hasil analisis pada RMSEA diperoleh nilai hasil sebesar 0,051, 

hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat penerimaan dapat 

dikategorikan baik atau good fit karena berada di bawah kriteria 

cut-off value sebesar ≤ 0,08. 
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5) Hasil analisis pada GFI dan AGFI diperoleh nilai sebesar 0,781 

dan 0,748. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat penerimaan 

dikategorikan marginal fit dikarenakan mendekati kriteria cut-off 

value sebesar   0,90. 

6) Hasil analisis pada CFI dan TLI  diperoleh nilai hasil sebesar 0,960  

dan  0,957. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat penerimaan 

dapat dikategorikan baik atau good fit dikarenakan lebih besar dari  

kriteria cut-off value sebesar ≥ 0,90. 

Berdasarkan hasil uji goodness of fit di atas, maka peneliti 

tidak perlu melakukan modifikasi terhadap model dikarenakan hasil 

tersebut menunjukkan bahwa model diterima atas dasar beberapa 

kriteria yang berada pada kategori good fit (Ghozali, 2014). 

E. Uji Hipotesis 

Hasil uji hipotesi untuk menguji pengaruh antara variabel endogen 

terhadap variabel eksogen dapat dilihat pada Tabel 4.15. dibawah ini: 

Tabel 4.15. 

Hasil Uji Hipotesis 

 Estimate S.E. C.R. P Keterangan 

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

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

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

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

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

      Sumber: Data diolah 2017, lampiran 9. 
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Tabel 4.16. 

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, lampiran 9. 

Tabel 4.17. 

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, lampiran 9. 

1. Pengujian Hipotesis Pertama 

Dari Tabel 4.15. di atas, diperoleh nilai koefisien standardized 

regression weight antara career procedural justice terhadap IT 

professional turnover intention sebesar 0,586. Untuk pengujian pengaruh 

antar kedua variabel tersebut menunjukkan nilai C.R sebesar 1,614 dengan 

probabilitas sebesar 0,107. Dengan demikian hipotesis pertama ditolak, 

dimana pernyataan tersebut berdasarkan atas nilai probabilitas sebesar 

0,107 yang tidak memenuhi syarat < 0,05 dan nilai C.R sebesar 1,614 

yang tidak memenuhi syarat > 1,96. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan career procedural justice 

terhadap IT professional turnover intention. 

2. Pengujian Hipotesis Kedua 

Dari Tabel 4.15. di atas, diperoleh nilai koefisien standardized 

regression weight antara career distributive justice terhadap IT 
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professional turnover intention sebesar -0,165. Untuk pengujian pengaruh 

antar kedua variabel tersebut menunjukkan nilai C.R sebesar -1,233 

dengan probabilitas sebesar 0,217. Dengan demikian hipotesis kedua 

ditolak, dimana pernyataan tersebut berdasarkan atas nilai probabilitas 

sebesar 0,217 yang tidak memenuhi syarat < 0,05 dan nilai C.R sebesar -

1,233 yang tidak memenuhi syarat > 1,96. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan career distributive 

justice terhadap IT professional turnover intention. 

3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Dari Tabel 4.15. di atas, diperoleh nilai koefisien standardized 

regression weight antara career procedural justice terhadap IT 

professional engagement sebesar 0,758. Untuk pengujian pengaruh antar 

kedua variabel tersebut menunjukkan nilai C.R sebesar 10,168 dengan 

probabilitas sebesar ***. Dengan demikian hipotesis ketiga diterima, 

dimana pernyataan tersebut berdasarkan atas nilai probabilitas sebesar *** 

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

telah memenuhi syarat > 1,96. 

4. Pengujian Hipotesis Keempat 

Dari Tabel 4.15. di atas, diperoleh nilai koefisien standardized 

regression weight antara career distributive justice terhadap IT 

professional engagement sebesar 0,254. Untuk pengujian pengaruh antar 

kedua variabel tersebut menunjukkan nilai C.R sebesar 4,122 dengan 

probabilitas sebesar ***. Dengan demikian hipotesis keempat diterima, 
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dimana pernyataan tersebut berdasarkan atas nilai probabilitas sebesar *** 

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

memenuhi syarat > 1,96. 

5. Pengujian Hipotesis Kelima 

Dari Tabel 4.15. di atas, diperoleh nilai koefisien standardized 

regression weight antara IT professional engagement terhadap IT 

professional turnover intention sebesar -1,419. Untuk pengujian pengaruh 

antar kedua variabel tersebut menunjukkan nilai C.R sebesar -3,061 

dengan probabilitas sebesar 0,002. Dengan demikian hipotesis kelima 

diterima, dimana pernyataan tersebut berdasarkan atas nilai probabilitas 

sebesar 0,002 yang telah memenuhi syarat < 0,05 dan nilai C.R sebesar -

3,061 yang telah memenuhi syarat > 1,96. 

6. Pengujian Hipotesis Keenam 

Hipotesis keenam bertujuan untuk menguji pengaruh career 

procedural justice terhadap IT professional turnover intention dengan IT 

professional engagement sebagai pemediasi. 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 dalam penelitian ini IT 

professional engagement menjadi pemediasi antara career procedural 
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justice terhadap IT professional turnover intention. Dengan demikian 

hipotesis keenam yang diusulkan dapat dinyatakan diterima. 

7. Pengujian Hipotesis Ketujuh 

Hipotesis ketujuh bertujuan untuk menguji pengaruh career 

distributive justice terhadap IT professional turnover intention dengan IT 

professional engagement sebagai pemediasi. 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 dalam penelitian ini IT 

professional engagement menjadi pemediasi antara career distributive 

justice terhadap IT professional turnover intention. Dengan demikian 

hipotesis ketujuh yang diusulkan dapat dinyatakan diterima. 

F. Pembahasan 

1. Pengaruh career procedural justice terhadap IT professional turnover 

intention. 

Menurut Greenberg (1990), keadilan prosedural adalah  keadilan 

mengenai  kebijakan  prosedur  yang  dirasakan  karyawan  dalam hal 

pembuatan keputusan. Selanjutnya Kreitner dan Kinicki (2003) 

berpendapat bahwa keadilan  prosedural  adalah keadilan  yang  dirasakan 

dari proses dan prosedur yang digunakan untuk mengalokasikan  

keputusan. Terfokus pada keadilan prosedural karir yang dimana berkaitan 
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dengan pembuatan dan implementasi keputusan mengenai jaminan karir 

yang mengacu pada proses yang adil. Seseorang akan merasa setuju 

apabila prosedur yang digunakan memperlakukan mereka dengan 

kepedulian dan martabat, membuat prosedur mudah  diterima bahkan jika 

seseorang tidak menyukai hasil dari prosedur tersebut. Ketika prosedur-

prosedur karir dalam suatu organisasi dianggap telah memenuhi aspek-

aspek keadilan bagi para anggota ataupun karyawan, maka kemungkinan 

besar akan membentuk suatu reaksi positif dari para IT professional dalam 

bentuk peningkatan kinerja, kepercayaan dan rasa nyaman serta 

kemungkinan keinginan untuk berpindah dari pekerjaan ataupun tempat 

kerja akan semakin kecil. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat 

Cohen and Spector (2001) yang dalam penelitiannya mengungkapkan 

bahwa procedural justice memiliki pengaruh negatif terhadap turnover 

intention. 

Dari hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini, peneliti 

menemukan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara career 

procedural justice terhadap IT professional turnover intention. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa tinggi ataupun rendahnya persepsi akan 

keadilan prosedural karir yang ada di tempat kerja para IT professional 

tidak mempengaruhi keinginan para IT professional untuk pindah ataupun 

keluar dari pekerjaan mereka. Dalam hal ini, peneliti menganalisa bahwa 

terdapat faktor-faktor diluar keadilan prosedural karir yang mempengaruhi 

seseorang individu berkeinginan untuk pindah ataupun keluar dari 
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pekerjaannya. Faktor-faktor yang dimaksud seperti gaji, kondisi kerja, 

atasan maupun adanya organisasi yang dirasa lebih baik. Faktor-faktor 

tersebut akan menyebabkan terjadinya ketidakpuasan karyawan kepada 

organisasi sehingga akan mendorong perilaku keinginan untuk berpindah 

atau keluar dari pekerjaan. Pernyataan ini diperkuat Mobley (1982) yang 

mengemukakan bahwa keinginan untuk berpindah atau keluar dari 

perusahaan merupakan langkah lanjutan setelah seseorang merasakan 

ketidakpuasan.  

Akan tetapi pada pada sisi lain penelitian ditemukan bahwa career 

procedural justice memiliki pengaruh terhadap tingkat IT professional 

turnover intention dengan syarat harus melalui IT professional 

engagement. Ketika para profesional IT memeliki keterikatan yang 

semakin kuat dari hasil persepsi keadilan atas prosedur-prosedur karir 

yang semakin kuat, maka cenderung akan semakin menurunkan niat para 

profesional IT untuk keluar ataupun pindah dari pekerjaan mereka saat ini. 

2. Pengaruh career distributive justice terhadap IT professional turnover 

intention. 

Menurut Greenberg (1990) keadilan distributif merupakan 

penilaian karyawan mengenai keadilan atas hasil (outcome) yang diterima  

karyawan  dari  organisasi. Atau dapat dikatakan sebagai persepsi keadilan 

atas bagaimana imbalan didistribusikan diantara para karyawan. 

Selanjutnya Kreitner dan Kinicki (2003) mendefinisikan keadilan 

distributif sebagai suatu keadilan atas sumberdaya dan imbalan 
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penghargaan, mencerminkan keadilan yang dirasakan mengenai 

bagaimana sumberdaya dan penghargaan didistribusikan dan dialokasikan. 

Dari hasil temuan pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan 

bahwa tinggi ataupun rendahnya persepsi tingkat keadilan distributif yang 

dirasa para IT professional terkait jaminan karir yang mereka terima tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keinginan mereka untuk keluar dari 

pekerjaan ataupun tempat kerja. Hal tersebut kemungkinan disebabkan 

karena adanya faktor-faktor lain diluar career distributive justice yang 

sangat mempengaruhi para IT professional untuk berpindah kerja. 

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Pare and Tremblay 

(2007), bahwa para profesional bidang teknologi informasi, lebih 

mementingkan keadilan prosedural dari pada dimensi keadilan organisasi 

yang lainnya. Terutama keadilan prosedural yang terkait dengan gaji, 

kompensasi ataupun segala aspek kesejahteraan financial bagi karyawan. 

Dari beberapa fenomena yang ada, tenaga kerja yang memiliki keahlian 

tinggi di sebuah organisasi sering kali memiliki keinginan untuk keluar 

jika mendapat perlakuan kurang adil terutama dalam hal terkait prosedur 

pembagian hasil, keadaan ini semakin didukung jika ada organisasi lain 

yang dapat menawarkan lingkungan kerja yang lebih baik (Meru, 2013). 

Hasil ini tidak membuktikan hasil penelitian dari Cohen and Spector 

(2001) yang menyatakan bahwa distributive justice berpengaruh negatif 

terhadap turnover intention.  
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Akan tetapi pada sisi lain dari penelitian ini, ditemukan bahwa 

career distributive justice memiliki kontribusi terhadap tingkat IT 

professional turnover intention melalui IT professional engagement. 

Ketika profesional IT mempersepsikan bahwa pendistribusian karir yang 

mereka terima telah memenuhi aspek-aspek keadilan, akan muncul 

bentuk-bentuk perilaku positif dari para profesional IT yang nantinya 

berdampak pada peningkatan produktifitas organisasi. Perilaku positif 

tersebut merupakan wujud dari rasa keterikatan (engagement) para 

profesional IT terhadap pekerjaan atau organisasi mereka dan apabila rasa 

keterikatan (engangement) tersebut semakin kuat, maka akan berdampak 

positif terhadap semakin rendahnya turnover intention oleh para 

profesional IT. 

3. Pengaruh career procedural justice terhadap IT professional engagement. 

IT professional sebagai responden dalam penelitian ini 

menganggap bahwa prosedur karir yang ada ditempat kerja mereka telah 

sesuai prinsip-prinsip keadilan, sehingga memunculkan rasa keterikatan 

yang kuat terhadap pekerjaan dan tempat kerja mereka. 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 akan 

berdampak pada semakin kuatnya rasa keterikatan anggota kepada 

organisasi. Kondisi tersebut pastinya akan terwujud apabila terciptanya 
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persepsi positif akan keadilan prosedur-prosedur kesejahteraan dalam 

organisasi terutama terkait dengan prosedur-prosedur karir. 

Karir menjadi hal yang sangat utama diperhatikan ketika seseorang 

memutuskan untuk berafiliasi dalam jangka waktu yang panjang dengan 

suatu organisasi. Pernyataan ini sejalan dengan temuan Sask (2006) dan 

Shuck (2010) dalam penelitiannya yang mengungkapkan bahwa 

procedural justice memiliki pengaruh positif terhadap employee 

engagement. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin karyawan 

menganggap prosedur-prosedur yang ada di dalam organisasi mereka dil, 

maka karyawan akan cenderung meningkatkan rasa keterikatan terhadap 

organisasi. Terlebih pada penelitian ini, para profesional IT memiliki 

tingkat keterikatan (engagement) yang sangat tinggi terlihat dari rata-rata 

poin skala yang diperoleh pada dimensi vigor, dedication dan absorbtion. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata para profesional IT 

memiliki tingkat kekuatan, antusias dan rasa tenggelam dalam pekerjaan 

yang sangat kuat. 

Menurut Greenberg (1990), keadilan prosedural adalah  keadilan 

mengenai kebijakan prosedur yang dirasakan karyawan dalam hal 

pembuatan keputusan. Seseorang akan merasa setuju apabila prosedur 

yang digunakan memperlakukan mereka  dengan kepedulian dan martabat, 

membuat prosedur mudah  diterima bahkan jika seseorang tidak menyukai 

hasil dari prosedur tersebut. Prosedur-prosedur dikatakan adil apabila 

memenuhi enam item aturan-aturan yang telah diadopsi Collquitt (2001) 
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yaitu konsistensi, minimalisasi bias, informasi yang akurat, dapat 

diperbaiki, representatif, dan etis. 

4. Pengaruh career distributive justice terhadap IT professional engagement. 

IT professional 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 profesional IT kepada pekerjaan ataupun tempat kerja 

mereka. Hal tersebut terlihat dari aspek vigor, dedication dan absorbtion 

yang dimiliki para profesional IT dikategorikan sangat tinggi. Sehingga 

dengan tingginya tingkat kekuatan, atuasiasme dan perasaan tenggelam 

dalam pekerjaan semakin memperkuat rasa keterikatan (engagement) para 

profesional IT. 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. 

Menurut Greenberg (1990), distributive justice merupakan suatu 

penilaian karyawan mengenai keadilan atas hasil (outcome) yang  diterima 

karyawan dari organisasi. Dimana karyawan cenderung membandingkan 

input yang diberikan dengan output yang diterima terlebih dengan 

karyawan lainnya. Ketika input yang diberikan dan output yang diterima di 

rasa seimbang, maka akan muncul prilaku dari karyawan kepada 
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organisasi yang akan berdampak pada peningkatan produktifitas. Kondisi 

ini didukung pernyataan Sugiarti (2005), bahwa ketika karyawan 

diperlakukan secara adil, maka mereka akan cenderung mempunyai sikap 

dan perilaku yang dibutuhkan untuk keberhasilan perubahan organisasi 

bahkan dalam kondisi sulit sekalipun. Sebaliknya, ketika keputusan 

organisasi dan tindakan manajerial dianggap tidak adil maka para 

karyawan akan cenderung merasa marah dan menolak upaya perubahan 

untuk perbaikan organisasi. Berdasarkan fenomena yang terjadi 

dilapangan, beberapa pekerja kemungkinan mendapatkan outcome yang 

mereka harapkan sedangkan pekerja lainnya kemungkinan mendapatkan 

sebaliknya. Menurut Tjahjono (2007) career distributive justice dianggap 

telah sesuai dengan prinsip keadilan apabila telah memenuhi aspek-aspek 

seperti: 1) Karir yang diterima karyawan sesuai dengan usaha yang telah 

dilakukannya, 2) Karir yang diterima sesuai dengan pekerjaan yang 

dilakukan, 3) Karir yang diterima menggambarkan yang telah diberikan, 4) 

Karir yang diterima sesuai dengan yang seharusnya, dan 5) Karir yang 

diterima sesuai dengan kinerja yang diberikan. 

5. Pengaruh IT professional engagement terhadap IT professional turnover 

intention. 

Dari hasil pengujian hipotesis sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa para IT professional memiliki rasa keterikatan kuat terhadap 

pekerjaan maupun organisasi mereka, terlihat dari tingginya aspek vigor, 

dedication dan absorbtion yang mereka miliki serta respon mereka atas 
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keinginan untuk berpindah kerja yang sangat rendah. Tentunya dengan 

tingkat vigor, dedication dan absorbtion yang tinggi menunjukkan bahwa 

para profesional IT selaku responden penelitian secara rata-rata memiliki 

tingkat kekuatan atau kegigihan, antusiasme dan perasaan tenggelam 

dalam pekerjaan yang sangat tinggi, sehingga kemungkinan terjadinya 

turnover intention sangatlah kecil. Pernyataan tersebut diperkuat Baumruk 

and Gorman (2006) yang mengungkapkan bahwa ketika karyawan 

memiliki rasa keterikatan (engage) yang tinggi dengan perusahaan, akan 

meningkatkan terbentuknya perilaku umum, salah satunya yaitu stay (tetap 

tinggal) dengan kata lain karyawan akan tetap bekerja di organisasi 

walaupun ada peluang untuk bekerja di tempat lain. Selanjutnya Park and 

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. Sejalan dengan penelitian Sask 

(2006) dan Loice (2015) yang mengemukakan bahwa employee 

engagement berpengaruh negatif terhadap turnover intention. Hal tersebut 

disebabkan oleh perasaan, keyakinan, dan energi positif para IT 

professional terhadap organisasi, pemimpin, dan kondisi kerja yang 

mereka hadapi saat ini. 

Semakin kuatnya rasa keterikatan karyawan, maka akan 

menghasilkan dampak positif bagi organisasi yang akan meminimalisir 
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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 melakukan perubahan organisasi, 

melakukan tindak kecurangan, maupun keinginan untuk meninggalkan 

organisasi.  

Aspek kesejahteraan juga sering kali menjadi pendorong yang 

digunakan berbagai 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.  

6. Pengaruh IT professional engagement sebagai pemediasi antara career 

procedural justice terhadap IT professional turnover intention. 

Hipotesis keenam yang diajukan menyatakan bahwa IT 

Professional engagement menjadi mediasi dalam pengaruh career 

procedural justice terhadap IT professional turnover intention. Pada 

penelitian ini keseluruhan profesional IT memiliki tingkat keterikatan 

(engagement) yang tinggi terhadap pekerjaan ataupun organisasi mereka, 

terlihat dari rata-rata poin skala yang diperoleh pada dimensi vigor, 

dedication dan absorbtion. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara rata-
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rata para profesional IT memiliki tingkat kekuatan, antusias dan rasa 

tenggelam dalam pekerjaan yang sangat kuat. 

Tingginya tingkat keterikatan (engagement) para profesional IT 

didorong oleh tingginya persepsi keadilan yang mereka miliki atas 

prosedur-prosedur karir yang ada di dalam organisasi mereka, sehingga 

membentuk suatu  rasa percaya, keyakinan, dan perilaku positif  dari 

karyawan terhadap pekerjaan maupun organisasi. Hal tersebut akan 

berdampak pada rendahnya keinginan para profesional IT untuk berpindah 

dari pekerjaan ataupun tempat kerja mereka saat ini. 

Berdasarkan pendapat Chi and Han (2008), dimana para karyawan 

cenderung menerima berbagai aspek yang berkaitan dengan keadilan  

prosedural ketika mereka mengalami kesempatan-kesempatan untuk 

mempengaruhi keputusan, untuk mengungkapkan pendapat, atau untuk 

memiliki informasi yang akurat yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan. Kondisi tersebut akan semakin mendapatkan respon positif dari 

karyawan dengan munculnya anggapan bahwa organisasi memberikan 

perhatian dan hak-hak yang sama kepada mereka dengan anggota lainnya 

dalam perumusan kebijakan akan prosedur-prosedur organisasi. Dengan 

demikian akan menciptakan rasa keterikatan yang semakin kuat terhadap 

organisasi. 

 

 



112 
 

7. Pengaruh IT professional engagement sebagai pemediasi antara career 

distributive justice terhadap IT professional turnover intention. 

Dari hasil pengujian hipotesis sebelumnya membuktikan bahwa IT 

professional engagement menjadi pemediasi pengaruh career distributive 

justice terhadap IT professional turnover intention. Pada penelitian ini 

keseluruhan profesional IT memiliki tingkat keterikatan (engagement) 

yang tinggi terhadap pekerjaan ataupun organisasi mereka, terlihat dari 

rata-rata poin skala yang diperoleh pada dimensi vigor, dedication dan 

absorbtion. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata para 

profesional IT memiliki tingkat kekuatan, antusias dan rasa tenggelam 

dalam pekerjaan yang sangat kuat. Ketika para IT professional 

mempersepsikan bahwa keadilan alokasi karir pada organisasi mereka 

semakin tinggi, maka cenderung akan berdampak pada semakin kuatnya 

rasa keterikatan para IT professional terhadap pekerjaan maupun 

organisasi mereka. Kondisi tersebut tentunya akan berdampak pada 

semakin rendahnya keinginan para IT professional untuk berpindah atau 

keluar dari organisasi. 

Keadilan distribusi karir pada hakikatnya sangat penting bagi 

keseluruhan anggota dalam organisasi, dimana mereka senantiasa selalu 

melakukan perbandingan antara outcome yang mereka terima dengan input 

yang mereka berikan kepada organisasi sehingga akan menghasilkan 

persepsi adil atau tidaknya distribusi karir yang mereka terima. Ketika para 

anggota merasa bahwa apa yang mereka terima telah memenuhi aspek-



113 
 

aspek keadilan, maka akan muncul rasa nyaman dan keyakinan terhadap 

organisasi. Rasa nyaman dan keyakinan tersebutlah yang akan 

menghasilkan rasa keterikatan (engage) para anggota kepada pekerjaan 

ataupun oganisasi. 

Baumruk and Gorman (2006) mengungkapkan bahwa, apabila 

karyawan memiliki rasa keterikatan yang tinggi dengan perusahaan, hal 

tersebut akan meningkatkan tiga perilaku umum yang akan meningkatkan 

kinerja perusahaan yaitu: say (mengatakan), stay (tetap tinggal), strive  

(upaya). Dalam hal ini, say (mengatakan) mencerminkan bahwa karyawan 

akan memberikan masukan untuk organisasi dan rekan kerjanya serta akan 

memberikan masukan mengenai karyawan dan konsumen yang berpotensi. 

Stay (tetap tinggal) menekankan bahwa karyawan tetap akan bekerja 

diorganisasi tersebut walaupun ada peluang utuk bekerja di tempat lain. 

Sedangkan strive (upaya) menunjukkan bahwa karyawan akan 

memberikan lebih banyak waktu, usaha dan inisiatif untuk dapat  

berkontribusi  demi  kesuksesan organisasi. 

 


