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ABSTRAK

Oleh
I Gusti Agung Putu Prananta Rhadeya

PT Persona Prima Utama (PPU) Perwakilan Lampung merupakan sebuah
perusahaan outsourcing yang berdiri sebagai kantor cabang di Provinsi Lampung.
PT PPU menyediakan jasa tenaga kerja mulai dari satpam, cleaning service,
operator, sales, supir, pengisian ATM dan lain sebagainya. Sebagian besar
karyawan dari PT PPU merupakan lulusan SMA, namun dalam mencari karyawan
lulusan SMA yang berkualitas sangatlah sulit sehingga PT PPU melakukan
berbagai cara untuk meningkatkan loyalitas karyawannya untuk bertahan di
perusahaan, salah satunya dengan cara memberikan reward. Reward memainkan
peran penting dalam membentuk sikap loyal karyawan terhadap perusahaan
sehingga karyawan akan bertahan dalam waktu yang lama di perusahaan.
Pemberian reward pada dasarnya memiliki tujuan yang positif selama dilakukan
dengan baik, namun ketika pemberian reward dilakukan secara tidak adil
dikhawatirkan dapat memberikan dampak yang negatif terhadap loyalitas
karyawan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
reward terhadap loyalitas karyawan PT Persona Prima Utama Perwakilan
Lampung dan untuk mengetahui peran keadilan organisasional sebagai
pemoderasi pengaruh reward terhadap loyalitas karyawan PT Persona Prima
Utama Perwakilan Lampung. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner
yang diadopsi dari jurnal internasional dengan skala likert dan alat analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis
regresi moderasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel reward berpengaruh positif dan
signifikan terhadap loyalitas serta keadilan organisasional memperkuat pengaruh
reward terhadap loyalitas karyawan PT Persona Prima Utama Perwakilan
Lampung. Saran dari penelitian ini yaitu PT Persona Prima Utama sebaiknya
menaikkan level upah yang diterima karyawan agar sebanding dengan tanggung
jawab dari pekerjaan yang mereka lakukan, menyesuaikan kembali reward yang
diterima karyawan yang diterima karyawan agar karyawan merasakan reward
yang mereka terima sebanding dengan loyalitas yang mereka berikan untuk
perusahaan, PT Persona Prima Utama juga sebaiknya menanamkan nilai positif
serta kesan baik perusahaan yang akan meningkatkan rasa bangga karyawan
terhadap perusahaan, dan lebih menghargai masukan yang diberikan karyawan
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terhadap perusahaan atas suatu keputusan yang dibuat manajemen serta
menjelaskan kembali setiap keputusan yang dibuat dan memberikan informasi
tambahan yang dibutuhkan oleh karyawan. PT Persona Prima Utama juga
sebaiknya mempertahankan interaksi yang baik yang sudah terjalin dengan
karyawannya.

Kata kunci : Reward, Loyalitas dan Keadilan Organisasional
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ABSTRACT

By
I Gusti Agung Putu Prananta Rhadeya

PT Persona Prima Utama is an outsourcing company that stands as a branch office
in Lampung province. PT PPU Provide manpower services ranging from security
guard, cleaning service, operator, sales, driver, charging ATM and so forth. Most
of the employees of PT PPU are high school graduates, but in finding qualified
high school graduates it is so difficult that PT PPU performs various ways to
increase employee loyalty to stay in the company, one of them by giving rewards.
Reward plays an important role in shaping employee loyalty to the company so
that employees will survive for a long time in the company. Giving rewards
basically has a positive purpose as long as it is done well, but when the reward is
done unfairly it is feared to have a negative impact on employee loyalty.

The purpose of this research is to know the effect of reward on employee loyalty
of PT Persona Prima Utama Lampung Representative and to know the role of
organizational justice as moderating the influence of reward on employee loyalty
PT Persona Prima Utama Lampung Representative. Data collection methods using
questionnaires adopted from international journals with Likert scale and analysis
tools used in this study is a simple linear regression analysis and moderation
regression analysis.

The results showed that the reward variable has a positive and significant effect on
loyalty and organizational justice strengthens the influence of reward on employee
loyalty of PT Persona Prima Utama Lampung Representative. Suggestions from
this research that PT Persona Prima Utama should raise the level of wages
received by employees to be proportional to the responsibilities of the work they
do, re-adjust the rewards received by employees who received employees so that
employees feel the reward they receive is proportional to the loyalty they provide
for the company, PT Persona Prima Utama, should also instill a positive value as
well as a good impression of the company that will enhance employees' sense of
pride in the company, and more appreciate the employee's input to the company
on a management decision and re-explain every decision made and provide
additional information that employees need. PT Persona Prima Utama also should
maintain good interaction that has been established with its employees.

Keywords: Reward, Loyalty and Organizational Justice
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya manusia berperan penting bagi perkembangan perusahaan di era

globalisasi ini, dimana sumber daya manusia dapat menjadi mitra strategis

perusahaan. Sumber daya manusia yang handal dalam suatu perusahaan diperoleh

melalui proses rekrutmen yang panjang, sehingga perusahaan mampu mengetahui

kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kemampuan yang dimiliki oleh

seseorang baik kemampuan berupa skill dan juga kualifikasi pendidikan dapat

menjadi penunjang kualitas tenaga kerja. Kualifikasi dan kompetensi yang

dimiliki oleh tenaga kerja, diharapkan mampu untuk membantu perusahaan

mencapainya tujuannya dimana salah satu wujud apresiasi perusahaan terhadap

kinerja karyawannya adalah dengan memberikan reward.

Menurut Milkovich dan Newman (2009) menyebutkan bahwa reward

memainkan peran penting dalam memengaruhi sikap dan persepsi kerja karyawan

karena reward merupakan sesuatu yang berharga dan berarti bagi penerimanya.

Menurut Ivancevich, et al.(2008) reward dibagi menjadi dua jenis yaitu reward

ekstrinsik dan reward intrinsik. Reward ekstrinsik dibagi kedalam dua bagian

yaitu penghargaan finansial berupa gaji atau upah, tunjangan dan bonus atau

insentif, serta penghargaan non-finansial berupa penghargaan interpersonal dan

promosi.
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Sementara reward intrinsik meliputi penyelesaian, pencapaian dan otonomi

dimana penghargaan ini diatur oleh diri sendiri. Thomas (2009) dalam Nnaji-

Ihedinmah dan Egbunike (2015) menunjukkan bahwa imbalan intrinsik diperoleh

karyawan ketika mereka mampu mencapai target yang telah ditetapkan,

menyelesaikan pekerjaan yang menantang, mampu mengambil tanggung jawab,

serta bekerja untuk meningkatkan kemampuan pribadi menjadi lebih baik.

Satu studi oleh Gaertner dan Nollen (1989) dalam Fisher (2005) menunjukkan

bahwa praktek reward memiliki efek yang kuat dalam mempengaruhi komitmen

dan loyalitas tenaga kerja. Schein (1990) dalam Fisher (2005) berpendapat bahwa

praktek pengelolaan sumber daya manusia memiliki komponen komunikatif yang

kuat karena mereka memberitahu karyawan apa yang penting dan dihargai dalam

suatu organisasi. Menurut Mayer (1997) dalam Fisher (2005) menunjukkan bahwa

kebijakan dan praktek dari pengelolaan sumber daya manusia cenderung

berdampak pada komitmen dan loyalitas dalam organisasi. Organisasi

menggunakan praktek pengelolaan sumber daya manusia, seperti penghargaan,

untuk meningkatkan dan mempertahankan komitmen serta loyalitas dari

karyawan.

Chen, et al. (2011) dalam Khuong dan Tien (2013) telah meneliti hubungan

antara sikap karyawan dan perilaku mereka untuk menemukan bahwa kepuasan

yang diterima karyawan memiliki kaitan kuat dengan loyalitas karyawan. Menurut

Silvestro (2002) dalam Khuong dan Tien (2013),loyalitas karyawan berarti

kemampuan untuk menetap dalam suatu organisasi dalam jangka panjang dimana

loyalitas karyawan dapat diukur melalui jangka waktu seseorang bekerja untuk
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perusahaan atau organisasi. Menurut Phaneuf (2013) dalam Khuong dan Tien

(2013) seiring perubahan ekonomi dan terjadinya perampingan serta

restrukturisasi didalam perusahaan atau organisasi, loyalitas tidak hanya diukur

melalui lamanya mereka bekerja didalam suatu perusahaan, namun melibatkan

komitmen mereka saat bekerja dalam suatu perusahaan. Menurut Reichheld

(2003) dalam Keiningham, et al. (2007) loyalitas adalah kesediaan karyawan

melakukan pengorbanan demi tercapainya tujuan organisasi dan untuk

memperkuat hubungan dengan perusahaan. Dengan demikian, loyalitas ditandai

dengan niat untuk terlibat dalam organisasi untuk jangka panjang, yang

memainkan peran positif untuk bertahan disuatu perusahaan atau organisasi.

Loyalitas dalam diri karyawan akan timbul ketika karyawan mampu

mengidentifikasikan dirinya terhadap organisasi, artinya terdapat kesamaan antara

tujuan individu dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Menurut Mihalic

(2008) dalam Antoncic dan Antoncic (2011) loyalitas organisasi dapat

didefinisikan sebagai sejauh mana individu merasa menjadi bagian dari suatu

organisasi.  Praktek dilapangan menunjukkan sering terjadi kegagalan dalam

meningkatkan loyalitas karyawan dikarenakan perusahaan tidak memenuhi

kebutuhan yang diperlukan oleh karyawan yang akhirnya menurunkan tingkat

loyalitas dari karyawan (Matzler dan Renzl (2006) dalam Antoncic dan Antoncic

(2011)). Menurut Kim, et al. (2005) dalam Khuong dan Tien (2013) karyawan

yang merasa puas dengan pekerjaan mereka akan cenderung lebih loyal kepada

perusahaan dibandingkan dengan karyawan yang merasa tidak puas dengan

pekerjaan meraka.
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Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa reward merupakan salah satu

unsur penunjang kepuasan karyawan yang mampu meningkatkan loyalitas dari

karyawan. Namun seiring berkembangnya ekonomi dan pendidikan,

mengakibatkan reward yang berbeda antara karyawan yang satu dengan yang lain,

sehingga keadilan memiliki peran yang penting mempengaruhi keduanya baik

reward maupun loyalitas. Keadilan dalam organisasi mengacu pada bagaimana

seseorang diperlakukan didalam suatu organisasi.

Menurut Greenberg (1990) dalam Afari dan Elanain (2014) keadilan

didefinisikan sebagai sebuah perasaan dimana seorang individu merasa dihargai

dan diperlakukan dengan baik. Zhichao (2001) dalam Guangling (2011)

menjelaskan bahwa perusahaan harus menjaga keadilan organisasi untuk

meningkatkan loyalitas karyawan sehingga mampu memberikan kinerja terbaik

bagi perusahaan. Perlakuan baik yang diberikan oleh perusahaan terhadap

karyawan, pembayaran gaji yang layak, dan peningkatan kesejahteraan karyawan

merupakan beberapa hal yang meningkatkan rasa keadilan dan penghargaan

secara moral karyawan.

Niehoff dan Moorman (1993) dalam Guangling (2011) juga memberikan

pendapat mengenai keadilan dimana karyawan secara subjektif akan menilai

apakah perusahaan memberikan dan menghargai hasil kerja mereka dengan adil

sesuai harapan mereka. Keadilan organisasi diciptakan dengan tujuan menekankan

pentingnya kesetaraan antar individu dalam organisasi. Thibaut dan Walker

(1975) dalam Wu dan Xiao (2014) menjelaskan bahwa keadilan yang diterapkan

dalam perusahaan digunakan untuk meredam isu-isu dan mengevaluasi hasil kerja
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karyawan. Studi menunjukkan bahwa karyawan menginginkan terciptanya

keadilan dalam setiap perusahaan maupun organisasi. Cowherd dan Levine (1992)

dalam Ibrahim dan Perez (2014), menunjukkan bahwa ketika karyawan

merasakan adanya keadilan dalam suatu organisasi, mereka akan menunjukkan

komitmen, loyal dan cenderung meningkatkan kinerja mereka. Ketika karyawan

merasa tidak mendapatkan keadilan didalam organisasi, mereka akan cenderung

kehilangan kepercayaan dalam organisasi dan menurunkan semangat kerja

mereka.

Menurut Elanain (2010), Ince dan Gul (2011), Lambert, et al. (2010) dalam

Afari dan Elanain (2014) menyarankan bahwa organisasi harus memberikan

keadilan kepada setiap anggota organisasi untuk menarik dan mempertahankan

karyawan yang berharga. Menurut Azzem (2010) dan Olkkonen, et al. (2006)

dalam Afari, et al. (2014) alasan untuk bersikap adil pada anggota organisasi

adalah karena keadilan memiliki kaitan yang kuat dengan komitmen atau loyalitas

dari karyawan, kepuasan kerja, dan perilaku dalam organisasi. Adanya keadilan

dalam organisasi sangat menarik untuk diteliti karena keadilan merupakan suatu

hal yang diharapkan oleh setiap orang (Ibrahim dan Perez, 2014). Penelitian ini

akan meneliti pengaruh pemberian reward terhadap loyalitas karyawan dengan

memperhatikan keadilan organisasional sebagai variabel moderasi.

Perusahaan outsourcing yang menjadi objek penelitian adalah PT Persona

Prima Utama Perwakilan Lampung. Perusahaan ini memiliki kantor pusat di

Jakarta dan sudah berdiri sejak tahun 2003 yang memiliki kantor cabang diseluruh

wilayah Indonesia. PT Persona Prima Utama (PPU) Perwakilan Lampung sudah
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berdiri sejak tahun 2012. PT PPU Lampung menyediakan tenaga kerja

outsourcing untuk berbagai perusahaan dan mitra kerja ternama, dimana salah

satu pemakai jasa outsourcing dari PT PPU adalah PT Bank Negara Indonesia

atau yang biasa dikenal dengan PT BNI, Tbk. PT PPU Lampung sendiri memiliki

karyawan sejumlah 211 orang. Data jumlah karyawan di PT PPU Lampung tahun

2016 dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini.

Tabel 1.1 JUMLAH KARYAWAN PT PERSONA PRIMA UTAMA
PERWAKILAN LAMPUNG YANG DI OUTSOURCE TAHUN
2016

No Posisi Jumlah
1 Satpam 102
2 Customer Service 20
3 Supir 20
4 Pelayan 23
5 Pelayanan SKC ( Sentra Kredit Kecil) 11
6 ATM Regional Center 23
7 PGT ( Pegawai Ganti Tetap) 6
8 PGS ( Pegawai Ganti Sementara) 6

Jumlah 211
Sumber : PT Persona Prima Utama (2017)

Tabel 1 menunjukkan jumlah karyawan PT PPU yang di outsource ke

perusahaan lain sebesar 211 orang mulai dari satpam sampai dengan PGS.

Karyawan kontrak merupakan karyawan dengan lulusan rata-rata yaitu SMA,

namun terdapat juga karyawan yang merupakan lulusan S1 ataupun D3. PT PPU

memberikan apresiasi dan memperhatikan kebutuhan  setiap karyawannya melalui

penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan seperti bonus,

pengangkatan karyawan, insentif dan lain sebagainya. Perusahaan juga

memberikan tunjangan-tunjangan yang diperlukan oleh setiap karyawannya.

Reward berupa gaji yang diterima karyawan besarnya mengikuti UMK kota



7

Bandarlampung yakni sebesar Rp. 2.054.365 dengan tambahan reward berupa

bonus dan insentif. Bonus dan insentif yang diterima antara pegawai alih daya

(satpam, pelayan, supir, SKC, ATM RC) berbeda dengan pegawai ganti tetap

(PGT) dan pegawai ganti sementara (PGS) karena status kepegawaian yang

berbeda. Reward yang diterima oleh pegawai alih daya terdiri dari gaji pokok,

tunjangan, upah lembur, insentif sebesar 30 ribu rupiah perhari untuk pegawai

yang hadir lebih awal, serta tunjangan hari raya atau THR yang diberikan sebesar

1 (satu) bulan gaji apabila sudah bekerja selama 1 tahun, sementara karyawan

yang bekerja kurang dari 1 tahun, penerimaan THR akan diberikan secara

proporsional. Sementara untuk PGT mendapatkan gaji pokok dan tunjangan

kesehatan saja.

Perusahaan memberikan besaran reward yang berbeda diantara setiap posisi

yang di tempati karyawan. Besaran ini disesuaikan dengan tanggung jawab, beban

kerja, dan tingkat keamanan mereka dalam bekerja. Wawancara informal

dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan data dan dari wawancara tersebut

ditemukan beberapa keluhan dari karyawan yaitu terdapat ketidakadilan dalam hal

besaran reward yang diterima, khususnya dari upah lembur dan gaji pokok yang

diterima satpam. Satpam merasa bahwa upah lembur dan gaji pokok yang mereka

terima terlalu kecil. Upah lembur yang diterima satpam dihitung harian yaitu

sebesar Rp. 75.000, sementara untuk upah lembur karyawan lainnya dihitung

dengan menggunakan tarif lembur sebesar Rp. 16.000 sampai Rp. 20.000 pada

jam pertama, hingga Rp. 40.000 sampai 60.000 pada 8 jam berikutnya.

Perhitungan tersebut menimbulkan kecemburuan dari karyawan dengan posisi
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satpam yang merasa bahwa seharusnya mereka layak diberikan lebih, ditambah

dengan resiko akan keselamatan mereka yang sewaktu-waktu bisa terancam.

Relational reward juga turut diberikan PT Persona Prima Utama kepada

karyawan yaitu kesempatan untuk menyampaikan kritik, saran atau aspirasi

mereka pada rapat bersama seluruh karyawan beserta jajaran direksi PT Persona

Prima Utama Lampung untuk memajukan perusahaan. Pertemuan yang dilakukan

biasanya juga membahas seputar prestasi karyawan sebagai wujud penghargaan

yang dilakukan perusahaan yang diharapkan mampu meningkatkan loyalitas

karyawan dengan mengedepankan rasa keadilan bagi setiap individu.

Karyawan yang bekerja di PPU merupakan karyawan dengan status pegawai

kontrak. Meskipun berstatus pegawai kontrak, di perusahaan ini terdapat

karyawan yang sudah bekerja cukup lama. Berikut adalah tabel lama waktu kerja

atau periode kerja karyawan di PT Persona Prima Utama.

TABEL 1.2 MASA KERJA KARYAWAN PT PERSONA PRIMA UTAMA
PERWAKILAN LAMPUNG

No Waktu Jumlah
1 ≤ 5 Tahun 77 orang
2 6 – 10 Tahun 69 orang
3 11 – 20 Tahun 53 orang
4 > 21 Tahun 12 orang

Sumber : PT Persona Prima Utama (2017)

Pada tabel di atas menunjukkan periode masa kerja karyawan dari PT Persona

Prima Utama. Terdapat jumlah karyawan yang cukup banyak pada periode 5

tahun kebawah yang disebabkan pertumbuhan permintaan dari pengguna jasa

perusahaan. Sementara dapat dilihat juga bahwa perusahaan memiliki karyawan
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yang telah bekerja lebih dari 20 tahun di perusahaan ini.  Meskipun mereka telah

bekerja cukup lama di perusahaan ini, mereka tetap pegawai kontrak dari PT

Persona Prima Utama, dimana setiap tahunnya mereka mengalami pemutusan

kontrak dan harus memulai kembali kontrak baru dengan memberikan lamaran

baru . Pengunduran diri tetap terjadi di perusahaan meskipun menunjukkan angka

yang cukup kecil dimana hal ini menunjukkan adanya niat karyawan untuk

bertahan di perusahaan. Sementara untuk karyawan baru yang diterima setiap

tahunnya juga tidak banyak karena perekrutan pegawai akan dilakukan ketika

terjadi pengunduran diri, penambahan mitra kerja atau kebutuhan lainnya. Berikut

adalah tabel jumlah keluar masuknya karyawan yang terjadi selama tahun 2014,

2015, dan 2016.

TABEL 1.3 KELUAR MASUK KARYAWAN PT PERSONA PRIMA
UTAMA PERWAKILAN LAMPUNG

Tahun Jumlah
awal

Jumlah karyawan
masuk

Jumlah karyawan
keluar

Jumlah
akhir

2013 - - - 184
2014 184 13 6 191
2015 191 8 4 195
2016 195 19 3 211

Sumber : PT Persona Prima Utama (2017)

Pada tabel di atas dapat dilihat terjadi penambahan tenaga kerja pada tahun

2014 hingga 2016 yang disebabkan salah satu mitra kerja yaitu BNI membuka

cabang baru seperti BNI Talang Padang dan BNI Pesawaran, serta beberapa

kantor layanan seperti BNI Kedaton dan BNI kotabumi. Tingkat turnover yang

diperlihatkan pada Tabel 3 menjelaskan bahwa ternyata setiap tahunnya terdapat

karyawan yang memilih untuk keluar atau di berhentikan oleh perusahaan. Namun
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kebanyakan karyawan dari PT Persona Prima Utama lebih memilih bertahan dan

melanjutkan kontrak baru dengan perusahaan.

Reward yang diberikan oleh sebuah perusahaan merupakan hal yang wajar

dan umum serta tidak asing bagi setiap karyawan. Adanya pemberian reward

tentunya diharapkan mampu untuk meningkatkan loyalitas dari karyawan dimana

karyawan diharapkan untuk tinggal dan bertahan di perusahaan dan membantu

perusahaan mencapai tujuan perusahaan. Pemberian reward juga harus didasarkan

pada keadilan agar tidak terjadi kecemburuan antar karyawan. Sementara pada

perusahaan outsourcing, pemberian reward yang adil diharapkan mampu untuk

mempertahankan karyawan (lulusan SMA atau pendidikan rendah) yang

kompeten dan berkualitas dengan biaya operasional (gaji) yang tidak mahal.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Reward

Terhadap Loyalitas Karyawan dengan Keadilan Organisasional Sebagai

Variabel Moderasi”.

1.2. Rumusan Masalah

Karyawan merupakan bagian penting dalam perusahan, terutama karyawan

yang memiliki kemampuan serta kualifikasi yang baik dalam bekerja. Meskipun

dalam PT PPU terdapat perbedaan tingkat pendidikan serta terdapat perbedaan

dari segi status kepegawaian, namun setiap karyawan tetap dituntut memberikan

kinerja terbaik dan bekerja dengan professional sehingga karyawan bisa

membantu perusahaan dalam mencapai tujuan dari perusahaan, yang secara
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khusus juga dapat memberikan nilai lebih dalam pemberian reward bagi

karyawan itu sendiri.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat adanya rentang reward yang diterima

karyawan yang berbeda antara pegawai satpam, supir, pelayan dan pegawai lain,

yang dapat mempengaruhi loyalitas karyawan. Keadilan didalam perusahaan

dapat memperkuat loyalitas karyawan suatu perusahaan, karena bagi perusahaan

outsourcing yang memiliki status pekerja kontrak, sangat sulit untuk mendapatkan

loyalitas dari karyawan.

Tabel 3 juga memberikan penjelasan tentang turnover karyawan dari

perusahaan yang disebabkan adanya karyawan yang pensiun, pemutusan kontrak

dan pindah kerja ke perusahaan lain. Tingkat turnover yang terjadi pada

perusahaan sebagaimana yang tercantum pada Tabel 3 menunjukkan bahwa

karyawan yang memilih untuk keluar dari perusahaan cenderung lebih sedikit

dibanding karyawan yang masuk ke dalam perusahaan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam

penelitian ini yaitu :

1. Apakah reward berpengaruh terhadap loyalitas karyawan pada PT Persona

Prima Utama?

2. Apakah keadilan organisasional memperkuat pengaruh reward terhadap

loyalitas karyawan pada PT Persona Prima Utama?

1.3. Tujuan Penelitian
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Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian

ini memiliki tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh reward terhadap loyalitas karyawan pada PT

Persona Prima Utama.

2. Untuk mengetahui apakah keadilan organisasional memperkuat pengaruh

reward terhadap loyalitas karyawan pada PT Persona Prima Utama.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini erat kaitannya dengan mata kuliah manajemen sumber daya

manusia dan psikologi, sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan

penulis dan pihak yang berkepentingan dapat lebih memahaminya. Penelitian

ini juga diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan sebagai

bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi peneliti untuk dapat menerapkan

ilmu yang diperoleh selama proses perkuliahan dan memperluas cara berpikir

ilmiah terutama dalam bidang manajemen sumber daya manusia.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan untuk memecahakan

masalah yang berkaitan dengan reward, loyalitas dan keadilan. Penelitian ini

diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang

Manajemen Sumber Daya Manusia dan memberikan informasi bagi peneliti

berikutnya yang mengambil topik yang sama.
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II.TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Reward (Penghargaan)

2.1.1. Pengertian Reward (Penghargaan)

Sistem reward merupakan sistem yang penting dalam organisasi (Maund,

2001 dalam Njaja, et al. 2013). Reward mencakup sistem, program, dan praktek

yang mempengaruhi tindakan seseorang. Tujuan dari sistem reward adalah untuk

menyediakan cara yang sistematis untuk memberikan umpan balik yang positif.

Tujuan mendasar dari reward adalah untuk menghasilkan kontribusi positif

sehingga menghasilkan kinerja yang diinginkan (Wilson, 2003 dalam Njaja, et al.

2013). Menurut Armstrong (2000) dalam San dan Theen (2012), reward adalah

sebuah kebijakan yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang dapat

digunakan untuk menarik, memotivasi dan mempertahankan karyawan dengan

tujuan membantu perusahaan memperoleh keuntungan dan mendukung

tercapainya kebutuhan perusahaan.

Menurut Gomez, et al. (1992) dan Armstrong (2000) dalam San dan Theen

(2012), reward adalah pembayaran yang dilakukan secara sengaja sebagai

mekanisme penting untuk mengintegrasikan berbagai sub-unit dan individu yang

diarahkan untuk pencapaian tujuan strategis organisasi. Menurut Malhotra, et al.

(2007) dalam Newman dan Sheikh (2012), reward merupakan sebuah imbalan

berupa materi dan non-materi dimana karyawan memperoleh imbalan tersebut

berdasarkan hasil kerjanya.
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Menurut Thompson (2002) dalam Armstrong (2007), reward bukan hanya

mencakup unsur kuantitatif seperti gaji dan upah, tetapi juga unsur kualitatif

seperti jenjang karir, pelatihan dan pengembangan, motivasi kerja, serta kualitas

kerja yang disediakan oleh organisasi. Gross dan Friedman (2004) dalam Nnaji-

Ihedinmah dan Egbunike (2015), reward terdiri dari kompensasi (gaji pokok,

insentif jangka panjang dan pendek), tunjangan ( kesehatan, pekerjaan/hidup, dan

tunjangan lainnya), dan karir (pelatihan dan pengembangan, jenjang karir).

Mahaney dan Lederer (2006),  dalam Nnaji-Ihedinmah dan Egbunike (2015)

memisahkan reward kedalam dua tipe yaitu reward intrinsik dan reward

ekstrinsik.

2.1.2. Dimensi Reward

Menurut Perrin (2005) dalam Armstrong (2007), reward dibedakan menjadi

dua bagian yaitu transaksional dan relasional.

1. Transactional Reward

Transactional reward atau tangible benefit merupakan reward yang diterima

oleh karyawan itu sendiri sebagai imbalan atas pekerjaannya yang biasanya

diterima dalam bentuk upah atau tunjangan. Tangible benefit mencakup

jaminan pensiun, jaminan kesehatan, bonus, tunjangan rekreasi dan lain

sebagainya.

2. Relational Reward

Relational reward atau intangible benefit merupakan reward yang diterima

karyawan dalam bentuk non-tunai, seperti apresiasi dari atasan, promosi

jabatan, dan lain sebagainya.
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Menurut Mottaz (1985), Mahaney dan Lederer (2006), Hatice (2012), reward

dibagi kedalam dua tipe atau model yaitu reward intrinsik atau intrinsik reward

dan reward ekstrinsik atau extrinsic reward (Nnaji-Ihedinmah dan Egbunike,

2015).

1. Intrinsic reward

Reward intrinsik memiliki pengertian yang sama dengan transactional reward

dimana reward yang diterima berupa upah atau tunjangan. Reward intrinsik

diperoleh ketika karyawan mampu menyelesaikan tantangan dalam pekerjaan,

mampu berkreativitas, mampu menunjukkan skill dan kemampuan untuk

meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan pekerjaan.

2. Extrinsic reward

Reward ekstrinsik memiliki pengertian yang sama dengan relational reward

dimana reward yang diterima baik berupa kompensasi maupun bukan berupa

uang yang memberikan pengaruh dalam membangun semangat kerja dan

menciptakan respon yang baik didalam pekerjaan.

2.2 Loyalitas

2.2.1 Pengertian Loyalitas

Menurut Turkyilmaz, et al. (2011) dalam Al Falasi (2014), loyalitas adalah

keadaan psikologis yang menggambarkan hubungan antara karyawan dengan

organisasi mereka, dimana hubungan ini akan memberikan dampak pada

keinginan mereka untuk pindah atau tinggal dalam suatu organisasi atau

perusahaan. Loyalitas dianggap sebagai suatu keinginan yang kuat untuk terus
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menjadi anggota dalam suatu organisasi. Begin (1997) dalam Al Falasi (2014),

melihat komitmen sebagai loyalitas dan dukungan yang disediakan oleh tempat

kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Antoncic dan Antoncic (2011), melihat loyalitas terhadap organisasi sebagai

suatu tingkatan sejauh mana seorang karyawan merasa menjadi bagian dari

organisasi. Anolsek (1995) dalam Antoncic dan Antocic (2011), loyalitas adalah

perasaan positif karyawan terkait dengan arah masa depan dan pengembangan

perusahaan. Hal ini merupakan ikatan psikologis yang mengikat individu dalam

perusahaan sehingga menimbulkan komitmen karyawan. Loyalitas karyawan

tidak dapat dikembangkan tanpa mengembangkan kepuasan karyawan, karena

kepuasan karyawan cenderung mempengaruhi loyalitas dan produktivitas

(Heskett, 1994 ; dalam Antoncic dan Antoncic, 2011).

Steers dan Mowday (1981) dalam Guillon dan Cezanne (2014), melihat

loyalitas sebagai rasa memiliki yang diwujudkan dalam keinginan untuk tetap

bertahan dalam suatu organisasi. Menurut Verona (2002) dalam Antoncic dan

Antoncic (2011), loyalitas karyawan dapat diungkapkan melalui perasaan individu

dimana individu bersedia untuk membantu dan mendukung perusahaan, bertindak

sesuai etos kerja, memiliki profesionalisme, dan menyebarkan nama baik

perusahaan.

2.2.2. Dimensi Loyalitas

Menurut Meyer dan Allen (1991) dalam Al Falasi (2014), loyalitas diukur

menggunakakan dua indikator, yaitu :
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1. Affective Commitment (AC)

Perasaaan cinta pada suatu organisasi yang memunculkan kemauan untuk tetap

tinggal dan membina hubungan sosial serta menghargai nilai hubungan dengan

organisasi dikarenakan telah menjadi anggota organisasi.

2. Continuous Commitment (CC)

Persepsi seseorang atas biaya dan risiko yang akan dialami jika meninggalkan

organisasi saat ini. Artinya, terdapat dua aspek pada komitmen kontinyu, yaitu:

melibatkan pengorbanan pribadi apabila meninggalkan organisasi dan ketiadaan

alternatif yang tersedia bagi orang tersebut.

2.3. Keadilan organisasional

2.3.1. Pengertian keadilan organisasional

Menurut Greenberg (1990) dalam Ibrahim dan Perez (2014) mengatakan

bahwa teori keadilan dalam organisasi digunakan untuk menguji prinsip keadilan

yang ada didalam organisasi. Menurut Greenberg (1990), Al Afari dan Elanain

(2014), mengatakan bahwa keadilan organisasional merupakan suatu kondisi yang

menggambarkan perlakuan karyawan oleh perusahaan atau organisasi, dimana

seorang individu merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik. Keadilan dapat

muncul karena sikap dan perilaku perusahaan, komitmen organisasi dan

kepercayaan manajemen (Charash dan Spector, 2001) dalam Colquitt (2012).

Menurut Cropanzano dan Greenberg (1997) dalam Lee (2000), keadilan

organisasi difokuskan pada tanggapan karyawan terhadap hasil kerja yang mereka

terima dan cara perusahaan menilai hasil kerja mereka.
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Menurut Bakhsi, Kumar dan Rani (2009) dalam Afari dan Elanain (2014)

menunjukkan keadilan organisasional memiliki tiga macam konsep keadilan yaitu

keadilan prosedural, distributif dan interaksional. Adams (1965) dalam Afari dan

Elanain (2014) menyatakan bahwa keadilan distributif meliputi pekerjaan yang

diberikan dan didistribusikan diantara para pekerja. Colquitt, et al. (2005) dalam

Afari dan Elanain (2014) menyebutkan keadilan prosedural merupakan keadilan

yang digunakan oleh perusahaan dalam mengalokasikan sumberdaya yang

dimiliki perusahaan. Colquiit, et al. (2001) dalam Afari dan Elanain (2014),

menjelaskan keadilan interaksional mencerminkan kualitas interaksi atau

perlakuan antar karyawan yang satu dengan lainnya dalam suatu organisasi atau

perusahaan.

Menurut Tyler (1989) dalam Cremer (2005) , karyawan melihat keadilan yang

ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan sebagai media informasi tentang status

sosial mereka dalam organisasi. Menurut Tyler dan Lind (1992) dalam Cremer

(2005) jika karyawan menganggap perlakuan organisasi terhadap karyawan

dianggap adil, maka karyawan akan merasa dihormati dan dihargai oleh organisasi

sehingga meningkatkan hubungan jangka panjang antara karyawan dan

perusahaan.

2.3.2. Dimensi Keadilan Organisasional

Menurut Moorman (1993) dalam Ibrahim dan Perez (2014) keadilan

organisasional dibagi kedalam tiga dimensi atau indikator.
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1. Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural merupakan sebuah penilaian keadilan yang diberikan

perusahaan terhadap karyawan sesuai dengan hasil kerja yang telah dilakukannya.

Ketika seseorang telah memberikan usaha yang baik maka dia memiliki hak untuk

memperoleh pengakuan atau bayaran yang sesuai dengan usahanya. Hal ini

merupakan suatu contoh dari keadilan prosedural.

2. Keadilan Distributif

Keadilan distributif mengacu pada persepsi karyawan mengenai norma dalam

perusahaan, dimana karyawan menilai sejauh mana norma digunakan dalam

pengambilan keputusan. Keadilan distributif digunakan untuk mengalokasikan

dan mendistribusikan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan.

3. Keadilan Interaksional

Keadilan interaksional menggambarkan kualitas interaksi atau perlakuan antara

karyawan yang satu dengan karyawan lainnya dalam perusahaan.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan mengenai pengaruh reward

terhadap loyalitas karyawan dengan keadilan sebagai variabel moderasi yang

menjadi referensi bagi peneliti adalah :

1.  Nnaji-Ihedinmah dan Egbunike (2015) yang melakukan penelitian tentang

pengaruh reward terhadap kinerja karyawan di dalam organisasi yang berjudul

“Effect of Rewards on Employee Performance in Organizations: AStudy of

Selected Commercial Banks in Awka Metropolis”. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa reward berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja

karyawan. Penelitian ini juga menemukan hasil bahwa terdapat perbedaan
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pengaruh antara penghargaan instrinsik dan ekstrinsik terhadap kinerja

karyawan. Penghargaan intrinsik dapat meningkatkan kinerja karyawan dan

dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Berbeda dengan penghargaan

ekstrinsik, pemberian penghargaan ekstrinsik dapat menarik karyawawn untuk

sebuah organisasi, namun tidak dapat menjaga mereka untuk tetap bertahan

dalam jangka waktu yang lama.

2.  Yee, et al. (2010) yang melakukan penelitian tentang loyalitas karyawan,

kualitas layanan dan performa organisasi yang berjudul “An empirical study of

employee loyalty, service quality and firm performance in the service

industry”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa loyalitas karyawan

dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan serta meningkatkan

performa perusahaan.

3.  Hur, et.al.  (2014) yang melakukan penelitian tentang peran keadilan organisasi

dalam memoderasi kelelahan emosional dan loyalitas karyawan terhadap

organisasi dalam layanan penerbangan dengan judul “The moderating roles of

organizational justice on the relationship between emotional exhaustion and

organizational loyalty in airline services”. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa keadilan sebagai variabel moderasi melemahkan

pengaruh kelelahan emosional terhadap loyalitas karyawan.

2.5. Kerangka Pemikiran

Reward adalah sebuah sistem yang mencakup kebijakan sebuah perusahaan

yang diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Adanya reward diharapkan

mampu memotivasi karyawan sehingga mampu bekerja lebih baik bagi
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perusahaan. Gomez et al. (1992) dan Armstrong (2000) dalam San dan Theen

(2012) memberikan definisi dimana reward adalah pembayaran yang dilakukan

secara sengaja sebagai mekanisme penting untuk mengintegrasikan berbagai sub-

unit dan individu yang diarahkan untuk pencapaian tujuan strategis organisasi.

Sebagaimana sikap manusia yang selalu memiliki keinginan untuk diberikan

penghargaan (reward), untuk memperolehnya mereka akan melakukan hal yang

terbaik bagi perusahaan. Secara tidak langsung, hal tersebut mempengaruhi

perusahaan dimana perusahaan diharapkan mampu mencapai tujuan yang akan

dicapai.

Merujuk pendapat Perrin (2005) dalam Armstrong (2007) terdapat dua

dimensi atau model yang membentuk konsep reward yaitu :

1. Transactional Reward

2. Relational Reward

Menurut Turkyilmaz, et al. (2011) dalam Al Falasi (2014), loyalitas adalah

keadaan psikologis yang menggambarkan hubungan antara karyawan dengan

organisasi mereka, dimana hubungan ini akan memberikan dampak pada

keinginan mereka untuk pindah atau tinggal dalam suatu organisasi atau

perusahaan. Loyalitas karyawan tidak dapat dikembangkan tanpa

mengembangkan kepuasan karyawan, karena kepuasan karyawan cenderung

mempengaruhi loyalitas dan produktivitas (Heskett, 1994 ; dalam Antoncic dan

Antoncic, 2011).

Menurut Verona (2002) dalam Antoncic dan Antoncic (2011), loyalitas

karyawan dapat diungkapkan melalui perasaan individu dimana individu bersedia
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untuk membantu dan mendukung perusahaan, bertindak sesuai etos kerja,

memiliki profesionalisme, dan menyebarkan nama baik perusahaan.

Merujuk pendapat dari Meyer dan Allen (1991) dalam Al Falasi (2014), loyalitas

diukur dengan menggunakan dua indikator dari komitmen yaitu :

1. Affective Commitment

2. Continuous Commitment

Menurut Greenberg (1990) dalam Ibrahim dan Perez (2014) mengatakan

bahwa teori keadilan dalam organisasi digunakan untuk menguji prinsip keadilan

yang ada di dalam organisasi. Menurut Greenberg (1990) dalam Al Afari dan

Elanain (2014) mengatakan bahwa keadilan organisasional merupakan suatu

kondisi yang menggambarkan perlakuan karyawan oleh perusahaan atau

organisasi, dimana seorang individu merasa dihargai dan diperlakukan dengan

baik. Keadilan dapat muncul karena sikap dan perilaku perusahaan, komitmen

organisasi dan kepercayaan manajemen (Charash dan Spector, 2001) dalam

Colquitt (2012). Menurut Cropanzano dan Greenberg (1997) dalam Lee (2000),

keadilan organisasi difokuskan pada tanggapan karyawan terhadap hasil kerja

yang mereka terima dan cara perusahaan menilai hasil kerja mereka.

Merujuk pendapat Niehoff dan Moorman (1991) keadilan organisasional dibagi

kedalam tiga dimensi yaitu :

1. Keadilan prosedural

2. Keadilan distributif

3. Keadilan interaksional
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Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 1

Gambar 1: Bagan Kerangka Pemikiran

Reward (X) :

1. Transactional
Reward

2. Relational Reward

Perrin (2005) dalam
Armstrong (2007)

Loyalitas karyawan (Y) :

1. Affective Commitment
2. Continuous Commitment

Meyer dan Allen (1991)
dalam Ibrahim dan Al
Falasi (2014)

Keadilan Organisasional (M) :

1. Keadilan Prosedural
2. Keadilan Distributif
3. Keadilan Interaksional

Niehoff dan Moorman (1991)

H1

H2
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2.6. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang

masih perlu diuji kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini

yaitu :

1. Reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan PT

Persona Prima Utama Perwakilan Lampung.

2. Keadilan organisasi memperkuat pengaruh positif reward terhadap loyalitas

karyawan PT Persona Prima Utama Perwakilan Lampung.
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III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini

adalah penelitian kausal. Penelitian kausal adalah penelitian yang digunakan

untuk mengetahui hubungan sebab-akibat dari variabel yang diteliti (Oei, 2010).

Variabel yang ada dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel

independen yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi serta variabel moderasi.

3.2. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan PT. Persona Prima Utama perwakilan Lampung

sebagai objek penelitian. Fokus penelitian yang dilakukan pada objek ini yaitu

para pegawai outsourcing atau kontrak yang berjumlah 211 orang.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang

menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di

pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Persona Prima Utama Perwakilan

Lampung. Sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan

menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya

(Sugiarto, 2003).
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Sampel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan formula Slovin

(Sevilla et al, 2007), yaitu:

= N1 + Ne
n: jumlah sampel

N: jumlah populasi

e: batas toleransi kesalahan (error tolerance)

penghitungan sampel :

= 2111 + 211 x 0.05
= 2111.5275 = 138

Penelitian ini menggunakan teknik probability sampling dengan metode

simple random sampling. Simple random sampling adalah suatu tipe sampling

probabilitas, di mana peneliti dalam memilih sampel dengan memberikan

kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi untuk ditetapkan sebagai

anggota sampel. Ukuran sampel yang akan diteliti berdasarkan formula Slovin

yaitu 138 responden.
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Secara proporsional bagian karyawan yang dihitung seperti pada tabel di bawah

ini :

TABEL 3.1 PENGHITUNGAN JUMLAH PENGAMBILAN SAMPEL

Jenis Pekerjaan Penghitungan
Sampel

Ukuran Sampel

Satpam 102211 × 138 67 orang

Cleaning Service 20211 × 138 13 orang

Supir 20211 × 138 13 orang

Pelayan 23211 × 138 15 orang

Pelayanan SKC 11211 × 138 7 orang

ATM RC 23211 × 138 15 orang

PGT 6211 × 138 4 orang

PGS 6211 × 138 4 orang

Jumlah 138 orang

3.4. Sumber Data

Berdasarkan sumber data yang diperoleh, sumber data dalam penelitian ini

dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli

(tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara

individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau

kegiatan dan hasil pengujian. Data primer yang dikumpulkan untuk penelitian ini
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berupa data mengenai hal yang berhubungan dengan reward, loyalitas karyawan

dan keadilan organisasi. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner

yang dilakukan di PT Persona Prima Utama Perwakilan Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data sekunder diperoleh peneliti dari sumber-sumber maupun dokumen-dokumen

terkait serta studi kepustakaan yang terkait dengan penelitian.

3.5. Definisi Operasional  dan Pengukuran Variabel

Menurut Nazir (2003) definisi operasional variabel penelitian adalah suatu

definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara

memberikan arti, menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu

operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain reward sebagai variabel

bebas, loyalitas karyawan sebagai variabel terikat dan keadilan organisasi sebagai

variabel moderasi. Berikut definisi operasional dan pengukuran variabel yang

peneliti sajikan dapat dilihat pada tabel 2.

TABEL 3.2 DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL.

Variabel Definisi Pengukuran Pengukuran Skala
Reward
(X)

Reward adalah
suatu strategi atau
kebijakan yang
digunakan untuk
mengapresiasi
kontribusi seseorang
didalam organisasi

Pengukuran reward
terdiri dari 2 dimensi
yaitu transactional
reward dan relational
reward dengan 20
item penilaian dari

5=Sangat
Setuju
4= Setuju
3= Netral
2= Tidak
Setuju
1= Sangat
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yang berupa
finansial dan non-
finansial dengan
tujuan untuk
memperoleh
keuntungan.

Armstrong (2007)

Perrin. Contoh “gaji
saya sesuai dengan
kontribusi saya”.

Tidak
Setuju

Loyalitas
Karyawan
(Y)

Loyalitas merupakan
perasaan yang kuat
yang muncul dalam
diri individu yang
membuat individu
bertahan dalam
organisasi.

Meyer dan Allen
(1991) dalam
Ibrahim dan Al
Falasi (2014)

Pengukuran loyalitas
karyawan terdiri dari
2 dimensi yaitu
affective commitment
dan continuous
commitment dengan
15 item penilaian.
Contoh “Saya bahagia
menghabiskan sisa
karir saya bersama
perusahaan ini”.

5=Sangat
Setuju
4= Setuju
3= Netral
2= Tidak
Setuju
1= Sangat

Tidak
Setuju

Keadilan
Organisasi
(M)

Keadilan organisasi
(organizational
justice) merupakan
istilah untuk
mendeskripsikan
kesamarataan atau
keadilan di tempat
kerja, yang berfokus
bagaimana para
karyawan
menyimpulkan
apakah mereka telah
diperlakukan secara
adil dalam
lingkungan pekerjaan.

Niehoff dan
Moorman (1991)

Pengukuran keadilan
organisasional terdiri
dari 3 dimensi yaitu
keadilan prosedural,
distributif dan
interaksional dengan
20 item penilaian.
Contoh “Jadwal
pekerjaan saya adil”.

5=Sangat
Setuju
4= Setuju
3= Netral
2= Tidak
Setuju
1= Sangat

Tidak
Setuju
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3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian (Sugiyono, 2013 ). Peneliti

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain :

3.6.1. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi prtanyaan-pertanyaan untuk tujuan

khusus yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dan pendapat dari

para responden yang telah dipilih. Kuesioner ini nantinya akan berisi tentang

beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengukur pengaruh reward

terhadap loyalitas karyawan dengan keadilan organisasi sebagai pemoderasi.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert dengan

interval 1-5. Menurut Sugiyono (2008) skala Likert digunakan untuk mengukur

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena

sosial. Pemberian skala ini juga bertujuan untuk memberikan bobot atau skor

terhadap masing-masing tingkat kesetujuan pada masing-masing pertanyaan.

3.6.2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi

penelaahan terhadap buku, litertur, catatan dan laporan yang ada hubungannya

dengan masalah yang dipecahkan.

3.7. Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas

data yang diperoleh peneliti melalui kuesioner yang telah disebar sebelumnya.
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Data yang diperolehakan dalam bentuk angka nantinya akan diolah menggunakan

metode statistik.

3.7.1. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2013), uji validitas digunakan untuk mengukur valid

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan validitas jika pertanyaan

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh

kuesioner tersebut. Teknik uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini

adalah teknik analisis faktor dengan bantuan software SPSS versi 17. Untuk

mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat atau tidaknya dilakukan

analisis faktor menggunakan Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

Adequacy (KMO MSA). Bila nilai KMO MSA lebih besar dari 0,5 maka proses

analisis dapat dilanjutkan. Validitas suatu butir kuesioner dapat diketahui jika

nilai factor loading > 0,5. Bila terdapat nilai factor loading yang kurang dari

0,5 dan terjadi cross loading, maka harus dikeluarkan dan begitu seterusnya

sampai tidak ada lagi nilai factor loading yang kurang dari 0,5.

3.7.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan

oleh instrumen pengukuran (Umar, 2000). Istilah reliabilitas dipakai untuk

menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran

diulangi dua kali atau lebih. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah

alat pengumpulan data telah menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan atau

konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok

individu. Penghitungan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program

statistik SPSS dan uji reabilitas menggunakan teknik pengukuran Chronbach
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Alpha, hasil pengujian dapat dikatakan reliabel apabila Chronbach Alpha > 0,6

yaitu:

= 1- Σ

Keterangan:

= reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan∑ = jumlah varian butir

= varian total

Uji reliabilitas diukur dengan kriteria berikut ini:

1. Apabila r ii > r tabel  maka instrumen dapat dikatakan relialibel.

2. Apabila rii < r tabel maka instrumen dapat dikatakan tidak relialibel.

3.7.3. Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2013) bahwa uji normalitas adalah uji untuk mengetahui

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki

distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik

adalah salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan

melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan

distribusi yang mendekati distribusi normal. Uji statistik sederhana dapat

dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual.
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3.8. Deskripsi Hasil Survei

Data yang didapat dari kuesioner selanjutnya diolah dan dilakukan analisis.

Analisis data tersebut yaitu deskripsi hasil penelitian. Deskripsi hasil penelitian

dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan bagaimana keadaan

dan seperti apa proses yang sedang berlangsung, kondisi atau hubungan yang ada

dan isu-isu yang berkembang atau tentang kecenderungan yang sedang

berlangsung.

3.9. Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan sebuah pernyataan dugaan tentang dua variabel atau

lebih. Hipotesis selalu mengambil bentuk kalimat pernyataan dan

menghubungkan secara umum maupun khusus antara variabel yang satu dengan

variabel yang lainnya. Hipotesis berfungsi untuk memberi suatu pernyataan

berupa dugaan tentang hubungan tentatif antara fenomena-fenomena dalam

penelitian Metode pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, dilakukan

pengujian secara parsial (uji t).

3.9.1. Uji T (Parsial)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui secara parsial variabel

independen berpengaruh terhadap signifikan terhadap variabel dependen.

Dikatakan berpengaruh apabila sig < a (0,05) . Pengujian ini dilakukan dengan

tingkat keyakinan 95% dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jika t hitung > t tabel (0,05), maka hipotesis didukung.

b. Jika t hitungan < t tabel (0,05), maka hipotesis tidak didukung.
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Rumus yang digunakan : =
Keterangan:

b = koefisien regresi variabel dependen.

b = standar deviasi koefisien regresi variabel independen.

Hasil uji t dapat dilihat pada Output Coefficient dari hasil analisis regresi berganda

menggunakan SPSS.

3.9.2. Moderating Regression Analysis

Teknik perhitungan data dilakukan dengan menggunakan Moderating

Regression Analysis. Moderating Regression Analysis dinyatakan dalam bentuk

regresi berganda dengan persamaan mirip regresi polynomial yang

menggambarkan pengaruh nonlinier (Hair, et al. 2010) yang dinyatakan dalam

bentuk model persamaan sebagai berikut:

= β1X

= β1X + β2M + β3 XM

Keterangan :

Y = Loyalitas Karyawan

X = Reward (Penghargaan)

M = Keadilan Organisasi

β1,2,3 =  Koefisien regresi masing-masing variabel independen

β0 =  Intersep atau konstanta
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V. SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan menganai

pengaruh variabel reward (transactional reward, relational reward) terhadap

loyalitas (affective commitment, continuous commitment) yang dimoderasi oleh

variabel keadilan organisasional ( keadilan prosedural, keadilan distributif,

keadilan interaksional) karyawan PT Persona Prima Utama Perwakilan Lampung,

maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan

yaitu :

1. Reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan PT

Persona Prima Utama Perwakilan Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa

reward yang diterima oleh karyawan menimbulkan rasa loyal dalam diri

karyawan terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Reward memberikan peran

penting dalam meningkatkan loyalitas para pegawai PT Persona Prima Utama,

terlebih karena mereka merupakan pegawai dasar sehingga sedikit apresiasi

berupa reward mampu memicu rasa loyal mereka pada perusahaan.

2. Keadilan organisasional memperkuat pengaruh positif reward terhadap

loyalitas karyawan PT Persona Prima Utama Perwakilan Lampung. Hal ini

menunjukkan bahwa reward yang diberikan secara adil akan mampu

memperkuat pengaruh reward tersebut terhadap loyalitas mereka pada

perusahaan. Hal ini terjadi karena keadilan memberikan kontribusi yang kuat
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dalam meningkatkan pengaruh reward itu sendiri, sehingga ketika karyawan

merasa diperlakukan adil oleh perusahaan, mereka akan loyal pada perusahaan

karena mereka merasa diperhatikan dan di perjuangkan serta diperlakukan

sama tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain.

5.2 Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian serta telah menarik kesimpulan, maka

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. PT Persona Prima Utama Perwakilan Lampung sebaiknya lebih

menyesuaikan kembali upah yang diberikan kepada karyawan agar lebih

sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja mereka.

2. PT Persona Prima Utama Perwakilan Lampung sebaiknya menyesuaikan

kembali reward yang diterima karyawan agar karyawan merasakan reward

yang mereka terima sebanding dengan kinerja yang mereka berikan untuk

perusahaan

3. PT Persona Prima Utama Perwakilan Lampung sebaiknya lebih menanamkan

nilai positif serta kesan baik perusahaan yang akan meningkatkan rasa bangga

karyawan terhadap perusahaan.

4. PT Persona Prima Utama Perwakilan Lampung sebaiknya lebih menghargai

masukan dan saran yang diberikan karyawan terhadap perusahaan atas suatu

keputusan yang dibuat manajemen.

5. PT Persona Prima Utama Perwakilan Lampung sebaiknya menjelaskan

kembali setiap keputusan yang dibuat dan memberikan informasi tambahan

yang dibutuhkan oleh karyawan.



71

6. PT Persona Prima Utama Perwakilan Lampung sebaiknya mempertahankan

interaksi yang sudah terjalin dengan baik antara perusahaan dengan

karyawannya.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah penyebaran kuesioner, sehingga adanya keterbatasan penelitian berupa

jawaban responen yang terkadang tidak menunjukkan keadaan yang

sesungguhnya. Sehingga akan lebih baik jika dilakukan wawancara

terstruktur agar dapat memperoleh jawaban yang lebih real dari responden.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi loyalitas digunakan dalam penelitian ini

hanya terdiri dari reward sebagai variabel bebas dan keadilan organisasional

sebagai variabel moderasi untuk pengaruh reward terhadap loyalitas,

sedangkan masih banyak faktor lain yang dapat memengaruhi loyalitas

karyawan.

3. Responden yang digunakan dalam penelitian ini hanya karyawan yang

bekerja di PT Persona Prima Utama Perwakilan Lampung saja. Bagi peneliti

selanjutnya, penulis memberikan saran untuk memperluas ukuran sampel,

sehingga tingkat generalisasi lebih tinggi.
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