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PERAN KEADILAN ORGANISASI TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI 

PADA KARYAWAN DI DIVISI QA PT. X 

 

 

Farras Anisah1, Marisya Pratiwi2 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian untuk mengetahui peran keadilan organisasi terhadap 

komitmen organisasi pada karyawan di divisi QA PT. X. Hipotesis mayor yaitu 

ada peran keadilan organisasi terhadap komitmen organisasi. Hipotesis minor 

yaitu ada peran dari keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan 

interpersonal, dan keadilan informasi terhadap komitmen organisasi. 

Sampel penelitian adalah karyawan di divisi QA PT. X sebanyak 70 orang 

yang diambil melalui teknik sampling jenuh. Skala yang digunakan yaitu skala 

keadilan organisasi yang mengacu pada teori Colquitt, LePine, dan Wesson 

(2015), dan skala komitmen organisasi yang dimodifikasi dari skala komitmen 

organisasi Meyer dan Allen (1997). Hasil penelitian dianalisis dengan 

menggunakan analisis regresi berganda. 

Hasil hipotesis mayor menunjukkan ada peran keadilan organisasi 

terhadap komitmen organisasi dengan nilai R square=0,243 dan p=0,000. Hasil 

hipotesis minor menunjukkan nilai p=0,002 pada keadilan interpersonal yang 

artinya ada peran yang signifikan dari keadilan interpersonal terhadap 

komitmen organisasi. Sedangkan pada keadilan distributif diperoleh nilai 

p=0,113, nilai p=0,095 pada keadilan prosedural dan nilai p=0,958 pada keadilan 

informasional. Ini menunjukkan bahwa keadilan distributif, keadilan prosedural, 

dan keadilan informasional tidak berperan secara signifikan terhadap komitmen 

organisasi.  
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THE ROLE OF ORGANIZATIONAL JUSTICE TOWARD 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEES  

IN QA DIVISION OF PT. X 

 

 

Farras Anisah1, Marisya Pratiwi2 

 

ABSTRACT 

 

 

The research objective was to determine the role of organizational justice 

toward organizational commitment on employees in QA division of PT. X. The 

major hypothesis, has a role of organizational justice to organizational 

commitment. The minor hypothesis is distributive justice, procedural justice, 

interpersonal justice, and informational justice has a role to organizational 

commitment. 

The sample was the employees in QA division of PT. X as many as 70 

people through saturation sampling technique. The scale used is the scale of 

organizational justice, with reference to Colquitt, LePine, and Wesson (2015), 

and scale of organizational commitment modified from the scale of organizational 

commitment Meyer and Allen (1997) The results were analyzed by using multiple 

regression analysis. 

The result of major hypothesis showed that has a role of organizational 

justice toward organizational commitment with R square=0,243 and p=0,000. 

The result of the minor hypothesis showed the value of p=0,002 in interpersonal 

justice which is means interpersonal justice has a role to organizational 

commitment. While in distributive justice obtained the value of p=0,113, p=0,095 

in procedural justice, and p=0,958 in informational justice. It means the 

distributive, procedural and informational justice has no role significantly to 

organizational commitment.  
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi menuntut semua aspek kehidupan untuk mampu 

beradaptasi dengan perubahan yang membawa dampak yang cukup besar di 

segala bidang, tidak terkecuali dengan organisasi. Organisasi sendiri didefinisikan 

sebagai suatu unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri atas dua atau lebih 

orang-orang, yang berfungsi dalam suatu basis kontinu untuk mencapai suatu 

tujuan bersama atau serangkaian tujuan (Robbins & Judge, 2015).  

Untuk mencapai tujuannya, suatu organisasi harus bisa memaksimalkan 

motivasi individu yang terlibat di dalamnya, mengkoordinasikan aktivitas dalam 

kelompok, menerapkan sistem kepemimpinan yang tepat dan lain sebagainya 

(Damayanti & Suhariadi, 2003). Untuk bisa mencapai kesuksesan, organisasi 

harus bisa memanfaatkan setiap sumber daya yang ada secara efektif. Sumber 

daya yang utama dalam organisasi adalah sumber daya manusia. Sebagaimana 

yang dinyatakan oleh Thoha (Torang, 2013) bahwa manusia adalah salah satu 

dimensi dalam organisasi yang amat penting, yang juga merupakan salah satu 

faktor dan pendukung organisasi. Sementara Lolowong, dkk (2016) juga 

menyatakan bahwa pada organisasi, salah satu sumber daya yang penting adalah 

manusia yang berkedudukan sebagai karyawan, buruh ataupun pekerja. 

 

1 



2 

 

 

 

Berjalannya suatu organisasi tidak dapat lepas dari peran manusia 

didalamnya, sehingga berhasil tidaknya suatu organisasi atau perusahaan banyak 

dipengaruhi oleh bagaimana mengelola dan memperlakukan sumber daya 

manusianya (Adiapsari, 2012). Disamping dari karyawan yang memiliki 

kompetensi untuk melakukan pekerjaan dengan baik, perusahaan juga harus bisa 

mengelola untuk mempertahankan karyawan tersebut dalam jangka waktu lama 

sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari usaha mereka (Colquitt, 

LePine & Wesson, 2015).  

Karyawan yang tetap bekerja untuk perusahaan menunjukkan bahwa 

karyawan tersebut memiliki komitmen organisasi. Sebagaimana yang dinyatakan 

oleh Meyer dan Allen (1997) bahwa komitmen organisasi adalah sebuah keadaan 

psikologis yang mencirikan hubungan karyawan dengan organisasi dan memiliki 

implikasi terhadap keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan keanggotaan 

dalam organisasi. Steers dan Porter (Sopiah, 2008) menekankan bahwa komitmen 

yang muncul bukan hanya bersifat loyalitas yang pasif, tetapi juga melibatkan 

hubungan yang aktif dengan organisasi kerja yang memiliki tujuan memberikan 

segala usaha demi keberhasilan organisasi yang bersangkutan. 

Berdasarkan pengertian komitmen organisasi diatas, dapat diketahui 

bahwa komitmen organisasi menunjukkan keinginan karyawan untuk tetap 

bertahan sebagai bagian dari organisasi. Ini berarti karyawan yang memiliki 

komitmen organisasi yang rendah akan memiliki keinginan untuk berhenti sebagai 

anggota dari organisasi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Murty dan 
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Hudiwinarsih (2012) bahwa individu dengan komitmen organisasi yang rendah 

cenderung untuk melakukan cara yang dapat mengganggu kinerja organisasi 

seperti turnover yang tinggi, kelambanan dalam bekerja, keluhan dan bahkan 

mogok kerja. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada perkembangan dan 

pencapaian tujuan dari organisasi itu sendiri. 

Salah satu perusahaan yang mengalami masalah tersebut adalah PT. X 

yang merupakan salah satu anak perusahaan yang bergerak di bidang industri 

kertas di Indonesia. Salah satu unit kerja yang ada di PT. X adalah Divisi Quality 

Assurance (QA). Tugas pokok dari divisi ini adalah menjamin kualitas produk 

agar sesuai dengan standar perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

salah satu karyawan di divisi QA PT. X,  yaitu AA, pada tanggal 18 Februari 

2018, diketahui bahwa sebagian besar karyawan di divisi QA berkeinginan untuk 

berhenti sebagai karyawan di PT.X. Oleh karena itu, peneliti melakukan 

wawancara lebih lanjut dan penyebaran angket untuk mengetahui komitmen 

organisasi karyawan di divisi QA PT. X. 

Komitmen organisasi pada karyawan dapat dilihat berdasarkan tiga 

komponen menurut Meyer dan Allen (1997), yaitu komitmen afektif (affective 

commitment), komitmen berkelanjutan (continuance commitment), dan komitmen 

normatif (normative commitment).  Komitmen afektif (affective commitment) 

mencakup keterikatan emosional, proses identifikasi, dan keterlibatan karyawan 

dalam organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen afektif yang kuat akan 

terus bekerja untuk organisasi karena mereka menginginkannya. Komitmen 
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kelanjutan (continuance commitment) mencakup kesadaran akan kerugian yang 

diterima karyawan apabila meninggalkan organisasi, sedangkan komitmen 

normatif (normative commitment) mencakup tentang tanggung jawab karyawan 

untuk terus bekerja. Karyawan dengan tingkat komitmen normatif yang tinggi 

merasa bahwa mereka seharusnya tetap bertahan di organisasi. 

Peneliti melakukan wawancara dengan 2 karyawan di divisi QA PT. X 

yaitu AA dan ZD pada tanggal 17 - 18 Februari 2018. Berdasarkan hasil 

wawancara kedua subjek menyatakan bahwa pekerjaan mereka di divisi QA 

belum sesuai dengan yang diinginkan. AA dan ZD mengatakan bahwa perusahaan 

saat ini belum sesuai dengan minat karir yang diharapkan dan kapasitas yang 

mereka miliki. Fenomena ini diperkuat dengan hasil angket dimana sebanyak 10 

karyawan (67%) mengatakan bahwa pekerjaan mereka saat ini belum sesuai 

dengan pekerjaan yang mereka inginkan, sehingga mereka merencanakan akan 

meninggalkan pekerjaan tersebut apabila telah mendapatkan pekerjaan di tempat 

baru. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu komponen komitmen organisasi, 

yaitu komitmen afektif, pada karyawan di divisi QA PT. X diduga rendah.  

Di samping itu, berdasarkan hasil wawancara, kedua subjek mengaku  

tidak merasa rugi atau khawatir jika mereka meninggalkan perusahaan saat ini. 

Mereka meyakini bahwa perusahaan lain yang akan mereka tuju akan lebih baik 

dan menguntungkan daripada perusahaan tempat mereka bekerja saat ini. Hasil 

lainnya juga menunjukkan bahwa sebanyak 10 karyawan (67%) mengatakan 

bahwa mereka tidak merasa rugi apabila mereka meninggalkan pekerjaan mereka 
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di perusahaan saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen kelanjutan pada 

karyawan di divisi QA PT. X diduga rendah.  

Subjek AA dan ZD juga mengatakan bahwa mereka tidak merasa bersalah 

atas keputusannya untuk meninggalkan perusahaan saat ini. Fenomena ini 

didukung dari hasil angket dimana sebanyak 11 karyawan (73%)  mengatakan 

bahwa mereka tidak merasa bersalah apabila mereka meninggalkan pekerjaan 

mereka di perusahaan saat ini, yang menunjukkan bahwa komitmen normatif pada 

karyawan di divisi QA PT. X diduga rendah.  

Kedua subjek juga menyatakan bahwa mereka memiliki kecenderungan 

atau niatan untuk berhenti bekerja dari pekerjaannya di divisi QA PT. X sebelum 

masa pensiun. Berdasarkan pengakuan AA, banyak karyawan yang telah 

mengundurkan diri untuk bekerja di divisi QA PT. X sebelum masa kontrak 

mereka habis. Fenomena ini diperkuat oleh hasil angket yang peneliti sebarkan 

kepada 15 karyawan divisi QA PT. X pada tanggal 18 Februari 2018, 27 Februari 

2018, dan 3 Maret 2018. Hasil yang diperoleh yakni sebanyak 13 karyawan (87%) 

menyatakan bahwa mereka tidak ingin bertahan di PT. X sampai masa pensiun.  

Menurut pengakuan AA, sebagian besar karyawan di PT. X tidak ingin 

bertahan bertahan sampai masa pensiun karena suasana lingkungan kerja yang 

tidak mendukung, serta penghasilan yang didapatkan tidak sesuai dengan 

pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, sebagian besar karyawan juga mengaku 

bahwa mereka merasakan adanya ketidakadilan dari perusahaan terhadap mereka, 

antara lain ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, promosi jabatan, ataupun 
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reward. Disamping itu terlihat juga adanya diskriminasi antara etnis pribumi dan 

non pribumi. Kondisi inilah yang membuat para karyawan tersebut merasa tidak 

memiliki komitmen yang kuat terhadap perusahaan. 

Robbins dan Judge (2015) menjelaskan bahwa para pekerja akan merasa 

diperhatikan sebagai manusia dan memiliki komitmen pada organisasi apabila 

didorong oleh adanya perlakuan yang adil dari organisasi. Sutrisna dan Rahyuda 

(2014) menyatakan bahwa keadilan organisasi merupakan suatu konsep 

keseimbangan yang diharapkan bisa diterapkan oleh perusahaan dalam 

memperlakukan karyawan yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa berkomitmen 

dalam diri karyawan. 

Colquitt, LePine dan Wesson (2015) menyimpulkan bahwa keadilan 

organisasi merupakan kewajaran yang dirasakan karyawan dari pengambilan 

keputusan oleh pihak yang berwenang. Colquitt, LePine dan Wesson (2015) 

membagi keadilan organisasi ke dalam empat dimensi, yaitu keadilan distributif, 

keadilan prosedural, keadilan interaksional, dan keadilan informasi. Keadilan 

distributif mencerminkan keadilan yang dirasakan dalam pengambilan keputusan 

terkait hasil yang diterima karyawan. Keadilan prosedur mencerminkan kewajaran 

proses pengambilan keputusan yang dirasakan. Keadilan interpersonal 

mencerminkan kewajaran perlakuan yang dirasakan oleh pegawai dari pihak yang 

berwenang. Sedangkan keadilan informasi mencerminkan kewajaran yang 

dirasakan dari komunikasi yang diberikan kepada karyawan dari pihak 

berwenang. 
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Fenomena yang peneliti dapatkan di PT. X bahwa karyawan di divisi QA 

PT. X memiliki kecenderungan untuk menghentikan keanggotaannya dalam 

organisasi yang diduga dikarenakan adanya pandangan subjektif dari setiap 

individu bahwa keputusan yang telah diambil oleh pihak berwenang di organisasi 

dinilai tidak adil atau tidak wajar. Untuk itu, peneliti melakukan wawancara lebih 

lanjut dan survei untuk mengetahui pandangan karyawan di divisi QA PT. X 

mengenai keadilan di perusahaan tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 karyawan di divisi QA PT. X, 

yaitu AA dan ZD pada tanggal 17 Februari 2018 dan 18 Februari 2018, diketahui 

bahwa kompensasi yang diberikan oleh perusahaan tidak sesuai dengan kontribusi 

yang telah diberikan. Untuk meningkatkan hasil pendapatan selama diperusahaan, 

karyawan harus bekerja sangat keras dengan cara mengambil lembur selama 

berhari-hari. Akan tetapi, AA mengaku bahwa jumlah penambahan jam kerja 

tersebut tetap dibatasi oleh pihak yang berwenang, sehingga berdampak pada hasil 

pendapatan yang menjadi semakin terbatas.  

Disamping itu, AA dan ZD mengaku bahwa jumlah pekerjaan yang 

mereka terima terlalu banyak, dimana pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh 

dua sampai tiga orang justru dikerjakan oleh satu orang di perusahaan tersebut. 

Dengan jumlah pekerjaan yang banyak tersebut, subjek AA mengaku bahwa 

seringkali AA juga harus melakukan pekerjaan diluar job desc yang telah 

disepakati. ZD juga mengaku bahwa ZD dan karyawan lainnya terkadang 

melakukan pekerjaan diluar job desc yang seharusnya atas perintah pihak yang 
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berwenang. Hal tersebut membuat mereka merasa tidak senang karena terpaksa 

menambah daftar pekerjaan yang harus dikerjakan namun tidak mendapatkan 

kompensasi tambahan dari perusahaan.  

Fenomena tersebut diperkuat oleh hasil angket yang telah peneliti sebarkan 

kepada 15 karyawan di divisi QA PT. X pada tanggal 18 Februari 2018, 27 

Februari 2018, dan 3 Maret 2018. Hasil menunjukkan bahwa sebanyak 12 

karyawan (80%) mengaku kompensasi yang mereka terima tidak sesuai dengan 

kontribusi yang mereka berikan ke perusahaan. Ini menunjukkan bahwa keadilan 

distributif pada karyawan di divisi QA diduga rendah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan AA, diketahui bahwa PT.X lebih 

didominasi oleh etnis Tionghoa karena pendiri dan pihak-pihak berwenang dari 

perusahaan tersebut merupakan keturunan etnis Tionghoa. AA mengaku bahwa 

terdapat perlakuan khusus dari perusahaan kepada karyawan yang bukan berasal 

dari kaum pribumi, seperti etnis Tionghoa dan India. Misalnya, karyawan yang 

beretnis Tionghoa dan India sebagian besar ditempatkan di bagian-bagian tertentu, 

seperti di bagian top management, bagian keuangan dan akuntansi, atau 

ditempatkan dengan jabatan-jabatan tertentu, seperti kepala divisi atau kepala 

departemen. Sementara orang pribumi menempati posisi sebagai teknisi, bagian 

administrasi, dan pekerja lapangan. 

Hal lain yang menjadi keluhan karyawan di PT. X menurut ZD adalah 

lingkungan tempat tinggal karyawan di perusahaan tersebut yang tidak difasilitasi 

dengan cukup memadai. Hal itu membuat para karyawan merasa tidak aman dan 



9 

 

 

 

tidak nyaman berada di lingkungan tempat kerja. Subjek AA dan ZD mengaku 

bahwa mereka sudah dua kali mengalami kecelakaan akibat transportasi yang 

tidak difasilitasi dengan baik oleh perusahaan. ZD menyatakan bahwa sebagian 

besar karyawan sudah mengeluhkan terkait fasilitas perusahaan tersebut, namun 

perusahaan dianggap belum mempertimbangkan keluhan karyawan tersebut.  

Di samping itu, berdasarkan wawancara dengan ZD, diketahui bahwa 

banyak karyawan yang mengeluhkan proses pengambilan keputusan oleh pihak 

yang berwenang di divisi QA. Pengambilan keputusan oleh pihak yang 

berwenang terkadang diambil dengan berdiskusi bersama karyawan lainnya. Akan 

tetapi, seringkali pihak yang berwenang mengambil keputusan secara sepihak, 

seperti masalah pengalokasian reward atau juga masalah rotasi karyawan yang 

tidak sesuai dengan kapasitas karyawan itu sendiri. Fenomena tersebut diperkuat 

dengan hasil angket dimana sebanyak 9 karyawan (60%) mengatakan bahwa 

pihak yang berwenang belum mempertimbangkan secara penuh hak-hak mereka 

sebagai karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Ini menunjukkan bahwa 

keadilan prosedural pada karyawan di divisi QA diduga rendah. 

Hal lain yang ditemukan berdasarkan wawancara dengan subjek AA yaitu 

sikap dari pihak berwenang di divisi QA yang dianggap sangat tidak bersahabat. 

AA menambahkan bahwa sikap atasannya tersebut akan berbeda ketika beliau 

berinteraksi dengan pimpinan lain atau karyawan lain yang berasal dari etnis yang 

sama dengannya. Fenomena ini diperkuat oleh hasil angket dimana sebanyak 13 

(87%) karyawan mengatakan bahwa perlakuan dari pihak yang berwenang 
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terhadap mereka belum sesuai dengan sebagaimana mestinya. Hal ini 

menunjukkan bahwa keadilan interpersonal pada karyawan di divisi QA diduga 

rendah. 

Di samping itu, berdasarkan hasil wawancara dengan ZD dan AA, 

diketahui bahwa informasi terkait proses bisnis perusahaan, khususnya mengenai 

penghitungan reward, belum disampaikan secara transparan. Pihak berwenang 

yang juga merupakan Warga Negara Asing diakui AA menjadi salah satu 

hambatan karyawan dalam berkomunikasi. AA mengaku bahwa terkadang pihak 

berwenang di divisi QA menggunakan bahasa Mandarin saat berkomunikasi 

dengan sesama etnis Tionghoa sehingga tidak dimengerti oleh karyawan lain. 

Fenomena tersebut diperkuat dengan hasil angket dimana sebanyak 10 

karyawan (73%) menyatakan bahwa informasi terkait proses bisnis perusahaan 

belum disampaikan oleh pihak yang berwenang secara transparan. Ini 

menunjukkan bahwa keadilan informasi pada karyawan di divisi QA diduga 

rendah. Dengan demikian, berdasarkan hasil angket yang telah penulis sebar dan 

hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, karyawan di divisi QA PT. X diduga 

memiliki keadilan organisasi yang rendah. 

Sehubungan dengan latar belakang yang telah peneliti paparkan, timbul 

pertanyaan: Apakah ada peran keadilan organisasi terhadap komitmen organisasi 

pada karyawan di divisi QA PT. X. Guna menjawab pertanyaan tersebut, peneliti 

berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “peran keadilan 
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organisasi terhadap komitmen organisasi pada karyawan di divisi QA PT. 

X”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1.  Rumusan masalah mayor: 

Apakah ada peran keadilan organisasi terhadap komitmen organisasi pada 

karyawan di divisi QA PT. X? 

2.  Rumusan masalah minor: 

a.  Apakah ada peran keadilan distributif terhadap komitmen organisasi pada 

karyawan di divisi QA PT. X? 

b.  Apakah ada peran keadilan prosedural terhadap komitmen organisasi pada 

karyawan di divisi QA PT. X? 

c.  Apakah ada peran keadilan interpersonal terhadap komitmen organisasi 

pada karyawan di divisi QA PT. X? 

d. Apakah ada peran keadilan informasi terhadap komitmen organisasi pada 

karyawan di divisi QA PT. X? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, dibawah ini merupakan tujuan penelitian, yaitu: 

1.  Untuk mengetahui peran keadilan organisasi terhadap komitmen organisasi 

pada karyawan di divisi QA PT. X. 

2.  Untuk mengetahui peran keadilan distributif terhadap komitmen organisasi 

pada karyawan di divisi QA PT. X. 

3.  Untuk mengetahui peran keadilan prosedural terhadap komitmen organisasi 

pada karyawan di divisi QA PT. X. 

4.  Untuk mengetahui peran keadilan interpersonal terhadap komitmen organisasi 

pada karyawan di divisi QA PT. X. 

5.  Untuk mengetahui peran keadilan informasi terhadap komitmen organisasi 

pada karyawan di divisi QA PT. X. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Teoritis 

Memberi pengetahuan mengenai peran keadilan organisasi terhadap 

komitmen organisasi karyawan dan diharapkan dapat menjadi sumbangan 

yang berguna bagi perkembangan ilmu psikologi, khususnya terkait dengan 

psikologi industri dan organisasi. 
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2.  Praktis 

Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada subjek penelitian dalam 

menyikapi sistem dan aturan yang berlaku di tempat kerja. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan pertimbangan kepada perusahaan tempat 

penelitian dalam mengelola sumber daya manusia di tempat kerja untuk 

meningkatkan komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Berkaitan dengan judul penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yakni 

“Hubungan Keadilan Organisasi dengan Komitmen Organisasi pada Karyawan di 

PT. X”, peneliti menemukan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya 

terkait dengan variabel komitmen organisasi maupun variabel keadilan organisasi. 

Penelitian pertama dilakukan oleh Krisnayanti dan Riana pada tahun 2015 

dengan judul “Pengaruh Keadilan Organisasional terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional terhadap 

kepuasan. Penelitian ini mengambil responden yang berjumlah 79 orang. Hasil 

dari penelitian ini mengatakan bawah keadilan distributif, keadilan prosedural, 

dan keadilan interaksional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja. 

Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel terikat, dimana variabel 

yang digunakan pada penelitian tersebut adalah kepuasan kerja sedangkan 

variabel terikat  yang akan digunakan oleh peneliti adalah komitmen organisasi. 
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Penelitian tersebut juga menggunakan istilah keadilan organisasional sebagai 

variabel bebas, sedangkan istilah variabel bebas yang digunakan oleh peneliti 

adalah keadilan organisasi.  

 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Gusti Ayu Eka Jenani Antari dan I 

Gusti Made Suwandana pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Lingkungan 

Kerja, Keadilan Organisasional, dan Komitmen Organisasional terhadap  

Kepuasan Kerja Karyawan”. Hasil penelitian tersebut mengatakan keadilan 

organisasional dan komitmen organisasional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja.  

Perbedaan pada penelitian tersebut terletak pada penggunaan variabel 

komitmen organisasional, dimana pada penelitian tersebut merupakan variabel 

bebas sedangkan peneliti menggunakannya sebagai variabel terikat. Penelitian 

tersebut juga bertujuan untuk meneliti pengaruh dari lingkungan kerja, keadilan 

organisasional, dan komitmen organisasional terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, tujuan penelitian 

adalah untuk melihat peran keadilan organisasi terhadap komitmen organisasi 

karyawan di PT. X.  

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Ni Kadek Setya Prameswari dan I 

Gusti Made Suwandana pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Keadilan 

Organisasional, Komitmen Organisasional, dan Kepuasan Kerja terhadap  

Organizational Citizenship Behavior”. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini 

adalah keadilan organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB, 
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komitmen organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB, serta 

kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB.  

Perbedaan pada penelitian tersebut terletak pada penggunaan variabel 

komitmen organisasi, dimana pada penelitian tersebut komitmen organisasi 

merupakan variabel bebas sedangkan pada penelitian yang akan peneliti teliti, 

komitmen organisasi merupakan variabel terikat. Di samping itu, jumlah populasi 

dalam penelitian tersebut relatif kecil yaitu 40 orang karyawan Suriwathi Beach 

Hotel Legian Kuta-Bali. Sedangkan jumlah populasi pada penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti tidak diketahui secara pasti, namun berkisar di angka 1400 

karyawan. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Harris Kristanto pada tahun 2015 

dengan judul “Keadilan Organisasional, Komitmen Organisasional, dan Kinerja 

Karyawan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan organisasional 

berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional. Keadilan organisasional 

juga berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dengan komitmen 

organisasional sebagai variabel intervening.  

Perbedaan pada penelitian tersebut terletak pada penggunaan variabel 

komitmen organisasional yang digunakan sebagai variabel intervening, sedangkan 

pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, komitmen organisasi 

merupakan variabel terikat. Di samping itu, penelitian tersebut juga menggunakan 

tiga variabel, dimana kinerja karyawan merupakan variabel terikat. Sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti hanya menggunakan dua variabel, 
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yakni keadilan organisasi sebagai variabel bebas dan komitmen organisasi sebagai 

variabel terikat. 

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Maria Stephani Dwitya, Bagus 

Wicaksono, dan Nugraha Arif Karyanta pada tahun 2015 dengan judul 

“Hubungan antara Keadilan Organisasi dan Keterikatan Karyawan dengan 

Kepuasan Kerja pada Karyawan PT Mekar Armada Jaya Magelang”. Hasil 

penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

keadilan organisasi dan keterikatan karyawan dengan kepuasan kerja karyawan 

PT Mekar Armada Jaya Magelang. 

Penelitian tersebut memiliki perbedaan pada populasi dan jumlah variabel 

yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan dua variabel bebas dan satu 

variabel terikat, dengan populasi penelitian adalah karyawan tetap PT Mekar 

Armada Jaya Magelang sejumlah 754 karyawan. Sedangkan pada penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti, hanya menggunakan satu variabel bebas dan satu 

variabel terikat (komitmen organisasi), dengan jumlah populasi yang tidak 

diketahui secara pasti, namun berkisar di angka 1400 karyawan. 

Penelitian selanjutnya yang berjudul “Organizational Justice and 

Employee’s Job Dissatisfaction: A Moderating Role Of Psychological 

Empowerment”  dan dilakukan oleh Muqadas dan kawan-kawan pada tahun 2017. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan organisasi memiliki hubungan 

negatif dengan ketidakpuasan kerja. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, 

dimana penelitian tersebut bertujuan untuk mengukur hubungan persepsi terhadap 
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keadilan organisasi dan ketidakpuasan kerja dengan variabel psychological 

empowerment sebagai variabel moderat, pada karyawan di Punjab, Pakistan. 

Sedangkan peneliti ingin mengetahui peran variabel bebas keadilan organisasi 

terhadap variabel terikat komitmen organisasi pada karyawan di PT. X 

(Indonesia). 

Penelitian terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Nihat Kaya dan 

kawan-kawan pada tahun 2016 dengan judul “The Effects of Organizational 

Politics on Perceived Organizational Justice and Intention to Leave”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa organizational politics memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap keadilan organisasi (organizational justice) yang 

dirasakan oleh karyawan dan juga mempengaruhi keinginan mereka untuk 

berhenti atau keluar dari organisasi. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada penelitian ini 

menggunakan 259 sampel dari berbagai organisasi yang berbeda-beda, sedangkan 

pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, subjek penelitian dilakukan 

hanya pada satu organisasi, yaitu PT. X. Perbedaan lainnya adalah penelitian 

tersebut bertujuan untuk melihat pengaruh satu variabel bebas (organizational 

politics) terhadap dua variabel terikat (organizational justice dan intention to 

leave). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara satu variabel bebas (keadilan organisasi) dan satu 

variabel terikat (komitmen organisasi). 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, terdapat beberapa perbedaan 

dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Peneliti menggunakan variabel 
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keadilan organisasi sebagai variabel bebas dan variabel komitmen organisasi 

sebagai variabel terikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara keadilan organisasi dan komitmen organisasi pada karyawan di divisi QA 

PT. X. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya, baik dari subjek penelitian maupun variabel penelitian, sehingga 

penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. 
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