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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh keadilan distributif karir dan keadilan 

prosedural karir pada komitmen afektif. Penelitian ini juga menguji apakah kepuasan 

karir berperan sebagai variabel mediasi antara pengaruh keadilan distributif karir dan 

prosedural karir pada komitmen afektif. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan 

dengan tingkat pendidikan S1 yang bekerja di sejumlah kantor di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Dengan teknik convenience sampling diperoleh responden sejumlah 200 

karyawan dan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini berjumlah 188. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis SEM (Structural Equation Mo-

deling) yang dioperasikan melalui program AMOS 21. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa keadilan distributif karir dan keadilan prosedural berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan karir. Demikian pula kepuasan karir berpengaruh positif signifikan 

pada komitmen afektif. Temuan lainnya menunjukkan pengaruh langsung keadilan dis-

tributif karir dan keadilan prosedural karir pada komitmen afektif tidak signifikan. Te-

muan tersebut menunjukkan bahwa kepuasan karir berperan sebagai variabel mediasi 

pengaruh keadilan distributif karir dan keadilan prosedural karir pada komitmen afektif.  

 

Kata Kunci: Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Kepuasan Karir, Komitmen 

Afektif. 

 

Pendahuluan 

 

Motif pokok karyawan memutuskan 

berafiliasi pada organisasi atau perusahaan 

adalah kesejahteraan yang mereka peroleh. 

Teori pertukaran sosial dan ekonomi menje-

laskan motif ekonomi karyawan sekaligus 

motif sosial karyawan membangun kesejah-

teraan dan hubungan sosial jangka panjang 

di dalam perusahaan tersebut. Pada sisi yang 

berbeda, perusahaan pada umumnya berke-

pentingan dengan karyawan-karyawan yang 

memenuhi syarat terkait dengan pengetahu-

an, keterampilan, prestasi, sikap dan perila-

ku mereka di dalam perusahaan. Organisasi 

meyakini bahwa karyawan dan kohesifitas 

budaya yang terbangun di dalam organisasi 

menjadi kapabilitas dan keunggulan yang 

melekat pada organisasi tersebut. Pandangan 

tersebut melihat bahwa kapabilitas sumber 

daya manusia merupakan sumber daya po-

tensial untuk keunggulan kompetitif yang 

berkelanjutan (sustainnable competitive ad-

vantage) dan dikenalkan sebagai perspektif 

resource based view (Barney, 1991; Wright 

& McMahan, 1992). 

Pada dasarnya praktek-praktek organi-

sasional berdampak pada sejumlah outcome 

dan kinerja strategis. Salah satu praktek Ma-

najemen Sumber Daya Manusia yang ber-

dampak strategis pada kinerja organisasi a-

dalah praktek pengelolaan karir (Tjahjono, 

2005). Praktek pengelolaan karir berkaitan 

erat dengan membangun hubungan jangka 

panjang organisasi dan para karyawannya. 

Bukti empiris menunjukkan bahwa karir 

menjadi perhatian karyawan dalam mem-

bangun hubungan jangka panjang dengan 
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organisasi, karena motif karyawan berafili-

asi pada organisasi adalah untuk memba-

ngun kesejahteraan jangka panjang (Delery 

& Doty, 1996; Tjahjono, 2005). 

Dalam pandangan Allen dan Meyer 

(1990), komitmen afektif adalah bentuk ke-

terikatan karyawan dengan organisasi berba-

sis pada nilai-nilai dan ikatan emosional. 

Dengan demikian komitmen afektif merupa-

kan sikap positif yang sejalan dengan prin-

sip dan nilai-nilai yang dibangun di dalam 

organisasi. Hal tersebut menjadikan komit-

men afektif sebagai komitmen yang sangat 

bernilai dalam organisasi. 

Salah satu faktor penting untuk memba-

ngun komitmen karyawan adalah tercipta-

nya kepuasan kerja di dalam organisasi. Be-

berapa penelitian empiris menunjukkan bah-

wa keadilan distributif dan keadilan prose-

dural adalah prediktor utama sikap dan reak-

si karyawan terkait dengan kebijakan formal 

organisasi, baik reaksi positif (Sweneey & 

McFarlin, 1993; Colquitt, 2001; Colquitt, et. 

al. 2001; Tjahjono, 2010 & 2011) maupun 

reaksi negatif (Skarlicky & Folger, 1997; 

Tjahjono, 2008; Palupi, 2013) dan secara 

spesifik memprediksi kepuasan kerja (Tjah-

jono, 2010 & 2011).  

Tujuan penelitian ini adalah menguji se-

jumlah anteseden penting komitmen afektif 

adalah keadilan terkait dengan praktek pe-

ngelolaan karir, baik dari sisi keadilan distri-

butif dan keadilan prosedural. Dalam model 

ini juga diajukan peran pemediasian kepuas-

an karir dalam praktek pengelolaan karir. 

 

Tinjauan Pustaka 

 

Keadilan Distributif Karir 

 

Pendekatan keadilan bersama teori de-

priasi relatif dan teori kognisi referen meng-

hasilkan tiga kriteria atau prinsip penting da-

lam menilai outcomes (Carrel & Dittrich, 

1978). Hal yang menonjol dalam studi orga-

nisasi adalah prinsip proporsi (equity), yaitu 

keadilan distributif dapat dicapai ketika pe-

nerimaan dan masukan atau inputs dan out-

comes sebanding dengan yang diperoleh 

rekan kerja. Jika perbandingan atau 

proporsinya lebih besar atau lebih kecil, ma-

ka karyawan menilai hal tersebut tidak adil. 

Namun bila proporsi yang diterima karya-

wan tersebut lebih besar, ada kemungkinan 

hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak di-

katakan tidak adil dibandingkan jika propor-

si yang diperoleh karyawan tersebut lebih 

kecil dari yang seharusnya. Referensi pem-

bandingnya adalah orang lain yang dipersep-

sikan memiliki posisi yang dapat diban-

dingkan (Pfeffer, 1982). Kriteria lainnya a-

dalah kebutuhan (need) dan pemerataan 

(equality). Pada saat tertentu alokasi keadil-

an penting mempertimbangkan aspek kebu-

tuhan karyawan dan pada saat tertentu pe-

merataan dapat menjadi isu penting terkait 

dengan alokasi keadilan. Namun demikian, 

secara umum prinsip proporsi lebih domi-

nan. 

 

Keadilan Prosedural Karir 

 

Konsep keadilan prosedural menjelas-

kan bahwa individu tidak hanya melakukan 

evaluasi terhadap alokasi atau distributive 

outcomes, namun juga mengevaluasi terha-

dap keadilan prosedur untuk menentukan a-

lokasi tersebut. Prosedur yang adil harus 

mengakomodasikan sesuatu yang mengun-

tungkan sekaligus memperhatikan keberlan-

jutan hubungan sosial jangka panjang (Col-

quitt, 2001). Oleh karena itu, prosedur yang 

adil juga harus memenuhi keduanya, standar 

kontrol (instrument) dan noncontrol (value-

expressive). Dalam kaitan tersebut, diidenti-

fikasi 6 (enam) aturan yang harus dipenuhi 

sebagai persyaratan prosedur yang adil, me-

liputi : (1) consistency rule, yaitu diterpakan 

kepada setiap orang secara konsisten dari 

waktu ke waktu. Orang memiliki hak dan di-

perlakukan sama dalam satu prosedur yang 

sama; (2) the bias suppression rule, yaitu 

bebas dari kepentingan pribadi maupun pe-

mihakan lainnya; (3) the accuracy rule, ya-

itu didasarkan pada informasi yang akurat 

berdasarkan fakta dan opini orang yang te-

pat; (4) the correctability rule, yaitu me-

mungkinkan perbaikan dan modifikasi untuk 

mengatasi kesalahan yang lalu dan yang po-

tensial; (5) the representativeness rule, yaitu 
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mewakili pandangan dan nilai-nilai pihak-

pihak yang dipengaruhi oleh prosedur terse-

but. Prosedur dikatakan adil bila sejak awal 

ada upaya untuk melibatkan semua pihak 

yang bersangkutan. Meskipun keterlibatan 

yang dimaksudkan dapat disesuaikan de-

ngan sub-sub kelompok yang ada, secara 

prinsip harus ada penyertaan dari berbagai 

pihak sehingga akses untuk melakukan kon-

trol juga terbuka; (6) the ethicality rule, ya-

itu sesuai dengan standar etika dan moral. 

Dengan demikian, meskipun berbagai hal di 

atas terpenuhi, bila substansinya tidak me-

menuhi standar etika dan moral, tidak bisa 

dikatakan adil. 

 

Keadilan Prosedural 

 

Menurut Greenberg dan Baron (2003) 

keadilan prosedural didefinisikan sebagai 

persepsi keadilan atas pembuatan keputusan 

dalam organisasi. Orang-orang di dalam or-

ganisasi sangat memperhatikan dalam pem-

buatan keputusan secara adil dan mereka 

merasa bahwa organisasi dan karyawan akan 

sama-sama merasa diuntungkan jika organi-

sasi melaksanakan prosedur secara adil. Se-

dangkan definisi keadilan prosedural adalah 

keadilan yang dirasakan dari proses dan pro-

sedur yang digunakan untuk mengalokasi-

kan keputusan (Thibaut dan Walker 1978). 

Temuan sejumlah penelitian menunjuk-

kan bahwa perhatian karyawan terhadap ke-

adilan tidak sekedar membandingkan input 

dan output seperti dalam keadilan distributif. 

Dalam banyak penelitian para karyawan me-

rasa penting mengetahui mekanisme dan 

prosedur keadilan tersebut atau keadilan 

prosedural (Colquitt, 2001 ; Palupi, 2013).  

Persepsi keadilan prosedural dijelaskan 

oleh dua pendekatan meliputi kepentingan 

pribadi (self interest) dan nilai-nilai kelom-

pok (group value). Dalam tinjauan kepen-

tingan pribadi, prosedur menjadi alat untuk 

memaksimalkan kepentingan pribadi atau 

setidaknya terakomodasinya kepentingan 

pribadi (Thibaut & Walker, 1978). Sedang-

kan nilai-nilai kelompok berpandangan bah-

wa prosedur merupakan alat membangun 

harmoni (Lind & Tyler, 1988). Namun 

demikian prosedur yang adil harus ber-

manfaat dan memperhatikan hubungan sosi-

al jangka panjang (Colquitt, 2001; Viswes-

varav & Ones, 2002; Tjahjono, 2010; Tjah-

jono, 2011). 

 

Kepuasan Kerja dan Kepuasan Karir 

 

Secara teoritis kepuasan kerja meliputi 

komponen evaluasi dan harapan. Robbins, 

(2003) mendefinisikan kepuasan kerja seba-

gai suatu sikap umum seorang individu ter-

hadap pekerjaannya. Mirip dengan pernyata-

an di atas, Baron dan Greenberg (1990) me-

ngatakan bahwa orang akan merespon seca-

ra cepat tentang perasaannya baik positif 

maupun negatif terhadap pekerjaan yang se-

dang dan sudah dilakukan melalui berbagai 

macam pandangan maupun sikap yang di-

tunjukkan sebagai respon atas perasaannya. 

Menurut Baron dan Greenberg (1990), ber-

bagai macam pandangan dan sikap terhadap 

pekerjaan tersebut dinamakan kepuasan ker-

ja. Secara spesifik Locke (1976) dalam Par-

ker dan Kohlmeyer (2005) mendefinisikan 

kepuasan kerja sebagai pernyataan emosi 

yang menyenangkan yang berasal dari pe-

nilaian karyawan atas pekerjaannya atau 

pengalaman kerjanya.  

Selanjutnya berkaitan dengan karir ten-

tunya tak lepas dari alokasi karir dan prose-

dur penentuan karir itu sendiri apakah sudah 

mencakup aspek keadilan distributif dan ke-

adilan prosedural. Kepuasan karyawan ter-

kait dengan perasaan yang menyenangkan 

terhadap karir yang diperolehnya. Kemu-

dian, terminologi kepuasan tersebut secara 

spesifik disebut keadilan karir. 

 

Pengaruh Keadilan Distributif Karir 

pada Kepuasan Karir 

 

Beberapa peneliti telah membuktikan 

bahwa perlakuan adil berhubungan erat de-

ngan sikap-sikap di tempat kerja termasuk 

kepuasan kerja (Cropanzano et. al. 2000). 

Penelitian yang dilakukan oleh McFarlin 

dan Sweeney (1992), menemukan bahwa 

keadilan distributif memiliki pengaruh ter-

hadap kepuasan kerja. Dukungan peneliti-
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peneliti secara empiris tergambar dalam 

meta analisis pengaruh keadilan distributif 

pada kepuasan kerja. Meta analisis dilaku-

kan (Colquitt, et. al., 2001) bahwa keadilan 

distributif berpengaruh positif pada kepuas-

an kerja. Hal ini juga didukung penelitian 

Tjahjono (2010 dan 2011). Dalam konteks 

spesifik karir, keadilan distributif karir ber-

dampak pada perasaan nyaman atas karir 

yang diperolehnya. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini diajukan hipotesis pertama se-

bagai berikut: 

H1: Keadilan  distributif  karir  berpengaruh 

positif terhadap kepuasan karir. 

 

Pengaruh Keadilan Prosedural pada 

Kepuasan Karir 

 

Di samping keadilan distributif, keadil-

an prosedural berperan meningkatkan kepu-

asan kerja yang lebih tinggi (Lind dan Tyler, 

1988). Demikian pula penelitian yang dila-

kukan Lee (1999) bahwa keadilan prosedu-

ral mempengaruhi kepuasan kerja bawahan. 

Selain itu hubungan antar pribadi juga me-

miliki dampak pada sikap dan perilaku kar-

yawan dalam tatanan organisasi. Berdasar-

kan argumentasi di atas maka dapat disim-

pulkan bahwa terdapat hubungan antara kea-

dilan prosedural dan kepuasan kerja. Folger 

dan Konovsky (1989) yang menyatakan 

bahwa keadilan prosedural berpengaruh po-

sitif signifikan terhadap kepuasan kerja.  

Penelitian-penelitian tahun 2000-an di-

lakukan Masterson, et. al. (2000), Colquitt, 

et. al. (2001)  dan Cropanzano (2002) men-

jelaskan bahwa keadilan prosedural berpe-

ran penting dalam mempengaruhi sikap kar-

yawan terhadap organisasi. Keadilan prose-

dural berperan menjelaskan pertukaran orga-

nisasi dan karyawannya. Telah menjelaskan 

pula bahwa prosedur yang adil mencermin-

kan kapasitas organisasi untuk memperlaku-

kan karyawan secara adil untuk jangka pan-

jang. Pada saat karyawan menilai adil atas 

prosedur formal berdampak pada sikap posi-

tif seperti kepuasan pada organisasi, terma-

suk di dalamnya manajemen karir organisa-

si. Hal ini juga didukung penelitian Tjahjono 

(2010 dan 2011). Dalam konteks spesifik 

karir, keadilan prosedural karir juga berdam-

pak pada perasaan nyaman atas karir yang 

diperolehnya. Oleh karena itu dalam peneli-

tian ini diajukan hipotesis kedua sebagai be-

rikut:  

H2:  Keadilan prosedural karir berpengaruh 

positif terhadap kepuasan karir.  

 

Pengaruh Keadilan Distributif Karir 

pada Komitmen Afektif 

 

Beberapa peneliti telah membuktikan 

bahwa perlakuan adil berhubungan erat de-

ngan perilaku sikap-sikap di tempat kerja 

(Cropanzano, et. al. 2002). Penelitian yang 

dilakukan oleh McFarlin dan Sweeney (19-

92), menemukan bahwa keadilan distributif 

memiliki pengaruh positif terhadap komit-

men dalam organisasi. Hal ini juga didu-

kung penelitian Tjahjono (2010).  

Keadilan distributif berkaitan dengan 

persepsi karyawan terhadap keadilan out-

come yang diterimanya dalam hal ini adalah 

karir. Hasil meta analisis menunjukkan pe-

ngaruh positif keadilan distributif pada ko-

mitmen (Colquitt, et. al. 2001). Keadilan ini 

terkait dengan isu transaksi antara karyawan 

dan perusahaan yang berdampak pada ter-

bangunnya komitmen (McFarlin & Swee-

ney, 1992; Tjahjono, 2010). Dalam konteks 

spesifik karir, keadilan distributif karir ber-

dampak pada keterikatan perasaan emosi-

onal karyawan. Oleh karena itu dalam pene-

litian ini diajukan hipotesis ketiga sebagai 

berikut: 

H3: Keadilan  distributif  karir  berpengaruh 

positif terhadap komitmen afektif. 

 

Pengaruh Keadilan Prosedural Karir 

pada Komitmen Afektif 

 

Hasil penelitian yang dilakukan McFar-

lin & Sweeney (1992), Sweeney & McFarlin 

(1993) menjelaskan bahwa keadilan prose-

dural dibandingkan keadilan distributif lebih 

dominan dalam menjelaskan komitmen or-

ganisasional. Hal tersebut didukung pula o-

leh Tang & Baldwin (1996), Masterson, et. 

al. (2000) dan meta analisis yang dilakukan 

Colquitt, et. al. (2001). 



Peran Pemediasian Kepuasan Karir pada Pengaruh Keadilan Distributif dan ...     567 

Keadilan prosedural memainkan peran 

penting dalam menjelaskan komitmen orga-

nisasional. Keadilan prosedur menggambar-

kan kapasitas organisasi dalam mengakomo-

dasikan kepentingan karyawan mereka jang-

ka panjang sehingga menjadi penyebab pen-

ting komitmen organisasional (Masterson, 

et. al. (2000) dan secara khusus komitmen a-

fektif (Tjahjono, 2010). Oleh karena itu da-

lam penelitian ini diajukan hipotesis ke-

empat sebagai berikut: 

H4: Keadilan  prosedural  karir berpengaruh 

positif terhadap komitmen afektif. 

 

Pengaruh Kepuasan Karir pada 

Komitmen Afektif 

 

Dalam pandangan Robbins (1996) ke-

puasan kerja adalah sebagai sikap umum 

karyawan terhadap pekerjaannya. Seseorang 

yang merasa puas dalam bekerja akan me-

ningkatkan hubungan emosionalnya dengan 

organisasi atau perusahaan tersebut. Sema-

kin tinggi kepuasan kerja seseorang, maka 

komitmen afektifnya juga akan semakin 

tinggi. Sebaliknya, semakin rendah kepuas-

an kerja yang diterima seseorang, maka ko-

mitmen afektifnya juga akan semakin ren-

dah.  

Dalam konteks karir, kepuasan karir 

yang dialami karyawan atas manajemen ka-

rir yang diterima dapat meningkatkan hu-

bungan emosional dengan organisasi. Se-

makin karyawan merasa puas berdampak 

pada komitmen afektif yang semakin me-

ningkat. Demikian pula sebaliknya rendah-

nya kepuasan karir berdampak menurunnya 

ikatan emosional karyawan pada organisasi-

nya. Mengacu pada hal tersebut, dapat di-

bangun suatu hipotesis kelima dalam pene-

litian ini sebagai berikut: 

H5:  Kepuasan karir berpengaruh positif 

terhadap komitmen afektif. 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1. Model Keadilan, Kepuasan Karir 

dan Komitmen. 

 

Metode Penelitian 

 

Obyek penelitian ini adalah komitmen 

afektif yang merupakan variabel yang dije-

laskan model. Subyek penelitian ini adalah 

karyawan di sejumlah perusahaan swasta di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Populasi da-

lam penelitian ini adalah karyawan dengan 

pendidikan S1 yang bekerja di Daerah Isti-

mewa Yogyakarta. Jumlah responden dalam 

penelitian ini yaitu 200 orang. Pengambilan 

sampel penelitian dilakukan secara conve-

nience sampling yaitu pengambilan sampel 

dengan responden yang mudah ditemui. Da-

ta yang digunakan dalam penelitian ini me-

rupakan data primer. Data dikumpulkan de-

ngan metode survei yaitu dengan memberi-

kan daftar pertanyaan atau kuesioner secara 

langsung kepada para responden. Teknik a-

nalisis data dalam penelitian ini mengguna-

kan analisis SEM (Structural Equation Mo-

deling) yang dioperasikan melalui program 

AMOS 21. 

 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

 

Komitmen afektif mengukur seberapa 

kuat keterikatan emosional karyawan terha-

dap organisasi, identifikasi karyawan de-

ngan organisasi dan keterlibatan karyawan 

dalam organisasi. Pengukuran menggunakan 

6 item pertanyaan merujuk pada Tjahjono 

(2010) yang memodifikasi Allen & Meyer 

(1990). Skala pengukuran yang digunakan 

adalah skala antara (1) sangat tidak setuju 

sampai (5) sangat setuju.  

Kepuasan karir mengukur kepuasan kar-

yawan atas karir yang didapatkan dari orga-

nisasi. Pengukuran merujuk pada (Roberts 
dan Reed 1996) yang dimodifikasi oleh 

Tjahjono (2008) dengan 4 item-item perta-

nyaan. Skala pengukuran yang digunakan 

adalah skala antara (1) sangat tidak setuju 

sampai (5) sangat setuju.  

Keadilan distributif mengukur persepsi 

karyawan mengenai keadilan manajerial 

Keadilan 

Distributif 

Karir 

Keadilan 

Prosedural 

Karir 

Kepuasan 

Karir 

Komitmen 

Afektif 
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berkaitan dengan karir di dalam organisasi 

tersebut. Pengukuran menggunakan 4 item-

item pertanyaan yang digunakan Tjahjono 

(2007) dengan skala Likert antara (1) sangat 

tidak setuju sampai (5) sangat setuju.  

Keadilan prosedural mengukur persepsi 

karyawan mengenai keadilan berdasarkan 

prosedur manajemen untuk menentukan ke-

sempatan karir. Pengukuran menggunakan 7 

item-item pertanyaan Tjahjono (2007) de-

ngan skala Likert (1) sangat tidak setuju 

sampai (5) sangat setuju. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Data deskripsi responden ini memberi-

kan beberapa informasi secara sederhana 

tentang keadaan responden yang dijadikan 

subyek penelitian. Responden pada peneliti-

an ini digambarkan melalui jenis kelamin, u-

mur dan masa kerja. Profil responden dapat 

dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Profil Responden. 

 
Keterangan Jumlah Persentase 

Gender 

1. Pria 

2. Wanita 

 

103 

85 

 

54,8 

45,2 

Total 188 100 

Umur 

1. 21 – 30 tahun 

2. 31 – 40 tahun 

3. 41 – 50 tahun 

4. > 50 tahun 

 

76 

73 

33 

6 

 

40,4 

38,8 

17,6 

3,2 

Total 188 100 

Masa Kerja 

1. < 1 tahun 

2. 1 – 5 tahun 

3. 6 – 10 tahun 

4. 11 – 15 tahun 

5. 16 – 20 tahun 

6. 21 – 25 tahun 

 

11 

83 

46 

32 

10 

6 

 

5,9 

44,1 

24,5 

17,0 

5,3 

3,2 

Total 188 100 

Sumber : Data sumber telah diolah. 

Tabel 2. Rata-rata Hitung tiap Variabel. 

 
Variabel Mean Kategori 

Keadilan Distributif Karir 3,71 Baik 

Keadilan Prosedural Karir 3,42 Cukup baik 

Kepuasan Karir 3,36 Cukup baik 

Komitmen Afektif 3,46 Cukup baik 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa keadilan 

distributif karir dinilai baik. Sedangkan tiga 

variabel lainnya, yaitu keadilan prosedural 

karir, kepuasan karir dan komitmen afektif 

cukup baik. 

Analisis hasil pengolahan data pada full 

model SEM dilakukan dengan melakukan u-

ji kesesuaian dan uji statistik. Hasil Pengo-

lahan data untuk analisis full model SEM di-

tampilkan dalam gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Full Model SEM. 

 

Uji terhadap kelayakan model dalam 

penelitian ini adalah seperti terlihat pada ta-

bel 3. 

 

Tabel 3. Hasil Goodness of Fit Index. 

 
Goodness of 

Fit Index 

Cut off 

value 

Hasil 

Analisis 

Evaluasi 

Model 

Chi-square 
Diharapkan 

kecil 

546,148 Tidak 

baik 

X2-signifi-

cance pro-

bability 

≥ 0.05 0,000 
Tidak 

baik 

Relative X2 

(CMIN/DF) 
≤ 2.00 2,690 Marginal 

GFI ≥ 0.90 0,780 Marginal 

AGFI ≥ 0.80 0,726 Marginal 

TLI ≥ 0.90 0,857 Marginal 
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NFI ≥ 0.90 0,816 Marginal 

CFI ≥ 0.90 0,875 Marginal 

RMSEA ≤ 0.08 0,100 Marginal 

Sumber : Data diolah 2013. 

 

Hasil analisis SEM sebagai langkah 

pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 

4. 

Tabel 4. Uji Hipotesis. 

 
   Estimate S.E. C.R P 

KK  KDK .335 .073 4.572 *** 

KK  KPK .494 .078 6.369 *** 

KOM  KK .422 .187 2.255 .024 

KOM  KDK .209 .120 1.743 .081 

KOM  KPK -.251 .137 -1.829 .067 

Sumber : Data diolah 2013. 

 

Pengujian Hipotesis 1 

Parameter estimasi pengaruh keadilan 

distributif karir pada kepuasan karir diper-

oleh sebesar 0,335. Hasil statistik menunjuk-

kan nilai probabilitas 0,000 telah memenuhi 

syarat < 0,05 dan nilai C. R. 4,572 juga telah 

memenuhi syarat ≥ ± 1,96, dengan demikian 

H1 didukung. Hasil bermakna bahwa keadil-

an distributif karir berpengaruh  positif pada 

kepuasan karir, sehingga semakin tinggi ke-

adilan distributif karir maka kepuasan karir 

semakin tinggi. 

 

Pengujian Hipotesis 2 

Parameter estimasi pengaruh keadilan 

prosedural karir pada kepuasan karir diper-

oleh sebesar 0,494. Hasil statistik menunjuk-

kan nilai probabilitas 0,000 telah memenuhi 

syarat < 0,05 dan nilai C.R. 6,369 juga telah 

memenuhi syarat ≥ ± 1,96, dengan demikian 

H2 didukung. Hasil bermakna bahwa ke-

adilan prosedural karir berpengaruh positif 

terhadap kepuasan karir, sehingga semakin 

tinggi keadilan prosedural karir maka kepu-

asan karir akan semakin tinggi. 

 

Pengujian Hipotesis 3 

Parameter estimasi pengaruh keadilan 

distributif karir pada komitmen afektif di-

peroleh sebesar 0,209. Hasil statistik menun-

jukkan nilai probabilitas 0,081 tidak meme-

nuhi syarat < 0,05 dan nilai C.R 1,743 juga 

tidak memenuhi syarat ≥ ± 1,96. Hipotesis 3 

yang menyatakan bahwa keadilan distributif 

karir berpengaruh positif terhadap komitmen 

afektif ditolak. 

 

Pengujian Hipotesis 4 
Parameter estimasi pengaruh keadilan 

prosedural karir pada komitmen afektif di-

peroleh sebesar -0,251. Hasil statistik me-

nunjukkan bahwa 0,081 tidak memenuhi 

syarat < 0,05 dan nilai C. R. -1,829 juga ti-

dak memenuhi syarat ≥ ± 1,96. Hipotesis 4 

yang menyatakan bahwa keadilan prosedu-

ral karir berpengaruh positif pada komitmen 

afektif ditolak.  

 

Pengujian Hipotesis 5 

Parameter estimasi pengaruh kepuasan 

karir pada komitmen afektif diperoleh sebe-

sar 0,422. Hasil statistik menunjukkan nilai 

probabilitas 0,024 memenuhi syarat < 0,05 

dan nilai C.R 2,255  juga memenuhi syarat ≥ 

± 1,96, dengan demikian hipotesis 5 yang 

menyatakan bahwa kepuasan  karir berpe-

ngaruh positif terhadap komitmen afektif di-

terima. Hasil bermakna bahwa kepuasan ka-

rir berpengaruh positif pada komitmen afek-

tif, sehingga semakin tinggi kepuasan karir 

maka komitmen afektif semakin tinggi. 

 

Pembahasan 

 

Hasil statistik deskriptif menunjukkan 

bahwa keadilan distributif karir dipersepsi-

kan baik oleh karyawan swasta di Daerah Is-

timewa Yogyakarta. Sedangkan persepsi ke-

adilan prosedural karir, kepuasan karir dan 

komitmen afektif relatif cukup baik. Dalam 

hal ini penting menjadi catatan sejumlah 

karyawan swasta di DIY untuk meningkat-

kan keadilan prosedural karir melalui pem-

benahan mekanisme dan prosedur karir yang 

jelas. Peningkatan persepsi keadilan prose-

dural berdampak pada peningkatan kepuas-

an karir dan komitmen afektif. 

 

Statistik  

 

Hasil penelitian menunjukkan pula bah-

wa keadilan distributif karir dan keadilan 

prosedural berdampak pada kepuasan karir, 
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artinya semakin tinggi persepsi keadilan dis-

tributif karir dan keadilan prosedural maka 

kepuasan karir juga semakin meningkat. Hal 

ini sejalan dengan teori pertukaran ekonomi 

dan sosial yang menjelaskan bahwa motif 

karyawan bekerja pada perusahaan adalah 

untuk mendapatkan sejumlah kesejahteraan, 

dalam hal ini karir adalah bagian penting da-

lam kesejahteraan perusahaan. Dalam teori 

pertukaran yang melibatkan dua pihak yaitu 

karyawan dan perusahaan, aspek keadilan 

menjadi pertimbangan penting. Apabila kea-

dilan alokasi karir dinilai adil oleh karya-

wan maka berdampak pada kepuasan karir 

yang mereka dapatkan. Seperti halnya kea-

dilan distributif, keadilan prosedural terkait 

dengan persepsi karyawan mengenai keadil-

an mekanisme dan proses lahirnya keputus-

an alokasi. Apabila prosedur dinilai adil ter-

kait dengan persepsi mengenai kapasitas pe-

rusahaan yang dinilai adil berdampak pada 

kepuasan karir.  

Hasil lainnya menunjukkan bahwa kea-

dilan distributif karir dan prosedural karir ti-

dak signifikan berdampak pada komitmen a-

fektif. Meski hipotesis 3 dan 4 tidak didu-

kung, namun hipotesis 5 kepuasan karir ber-

dampak signifikan pada komitmen afektif. 

Hasil ini justru menunjukkan kuatnya peran 

kepuasan karir sebagai variabel pemediasi-

an. Hasil memperkuat peran kepuasan karir 

sebagai variabel mediasi pengaruh keadilan 

distributif pada komitmen afektif dan seba-

gai variabel mediasi pengaruh keadilan pro-

sedural pada komitmen afektif. 

 

Simpulan 

 

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa 

secara umum persepsi keadilan distributif  

karir karyawan swasta di DIY mengenai ma-

najemen karir tergolong baik. Statistik des-

kriptif juga menunjukkan bahwa persepsi 

keadilan prosedural karir karyawan swasta 

di DIY mengenai manajemen karir terkait 

dengan mekanismenya tergolong cukup ba-

ik. Hasil lainnya menunjukkan bahwa kepu-

asan karir karyawan swasta di DIY menge-

nai manajemen karir perusahaan swasta tem-

pat mereka bekerja tergolong cukup baik. 

Data juga menunjukkan bahwa komitmen a-

fektif karyawan swasta di DIY tergolong cu-

kup baik. 

Hasil statistik inferensial menunjukkan 

bahwa keadilan distributif karir berpengaruh 

positif pada kepuasan karir. Semakin tinggi 

keadilan distributif karir maka kepuasan 

karir juga semakin meningkat. Keadilan pro-

sedural karir berpengaruh positif signifikan 

pada kepuasan karir. Semakin tinggi keadil-

an prosedural karir maka kepuasan karir ju-

ga semakin meningkat.  

Hasil lainnya menunjukkan bahwa kea-

dilan distributif karir tidak signifikan ber-

pengaruh pada komitmen afektif. Keadilan 

prosedural karir juga tidak signifikan ber-

pengaruh pada komitmen afektif, namun ke-

puasan karir berpengaruh positif signifikan 

terhadap komitmen afektif. Hasil ini justru 

menghasilkan temuan bahwa kepuasan karir 

berperan menjadi variabel pemediasian. Se-

cara spesifik temuannya adalah kepuasan 

karir memediasi pengaruh keadilan distribu-

tif pada komitmen afektif dan kepuasan ka-

rir memediasi pengaruh keadilan prosedural 

pada komitmen afektif. 

 

Keterbatasan 

 

Dalam penelitian ini terdapat sejumlah 

keterbatasan sebagai berikut: 

a. Pengambilan sampel dengan teknik con-

venience berimplikasi pada rendahnya 

generalisasi. Penelitian ini secara umum 

tidak dapat digeneralisasikan pada selu-

ruh karyawan swasta di DIY.   

b. Responden belum spesifik pada instansi 

tertentu, sehingga kajian konteks dalam 

lingkungan pekerjaan tertentu tidak dapat 

dieksplorasi.  

c. Penelitian menggunakan satu sumber un-

tuk menjelaskan fenomena perilaku indi-

vidu secara berurutan sehingga ada po-

tensi common method variance. Hal ter-

sebut disebabkan ada kecenderungan 

jawaban bersifat atributif baik internal 

maupun eksternal.  

d. Goodness of fit penelitian ini secara u-

mum marginal, sehingga derajat keyakin-

an relatif cukup. 
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Saran 

 

Penelitian ke depan penting untuk me-

ngangkat isu konteks instansi tertentu se-

hingga memperkaya pemahaman konteks-

tual pengelolaan sumber daya manusia di 

perusahaan tertentu. Penelitian ke depan 

penting mempertimbangkan beberapa sum-

ber untuk mengevaluasi variabel dependen 

dalam penelitian ini. Penelitian ke depan 

penting mempertimbangkan persyaratan 

jumlah sampel yang lebih bersifat konser-

vatif untuk mengantisipasi potensi kurang 

baiknya data karena keterbatasan jumlah 

sampel. 
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