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Abstrak —Penelitian ini membahas mengenai pengaruh
keadilan kompensasi yang terdiri dari keadilan internal
dan eksternal terhadap komitmen organisasi yang
meliputi komitmen affective dan continuance baik
secara langsung maupun secara tidak langsung yang
dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh karyawan outsourcing di
PT Bummy Harapan Umat (Buharum) yang terdiri
dari enam divisi (petugas keamanan, kebersihan,
taman, petugas pintu masuk, supir dan teknisi) dengan
total berjumlah 129 orang, namun kuesioner yang
terkumpul sebanyak 101 orang. Data dikumpulkan
dengan metode survei yaitu dengan memberikan
kuesioner secara langsung kepada responden. Teknik
analisis dalam penelitian ini menggunakan analisi SEM
(Structural Equation Modelling) yang dioperasikan
melalui program AMOS 22. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa keadilan internal kompensasi
berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan
kerja, keadilan eksternal kompensasi berpengaruh
positif signifikan terhadap kepuasan kerja, keadilan
internal kompensasi tidak signifikan terhadap
komitmen affective, keadilan eksternal kompensasi
tidak signifikan terhadap komitmen affective, keadilan
internal tidak signifikan terhadap komitmen
continuance, keadilan eksternal berpengaruh positif
signifikan terhadap komitmen continuance, kepuasan
kerja berpengaruh positif signifikan terhadap
komitmen affective, kepuasan kerja berpengaruh
positif signifikan terhadap komitmen continuance dan
kepuasan kerja mempunyai pengaruh sebagai
pemediasi keadilan internal dan eksternal kompensasi
terhadap komitmen affective dan continuance.
Kata Kunci —Keadilan Internal Kompensasi, Keadilan
Eksternal Kompensasi, Kepuasan Kerja, Komitmen
Affective, Komitmen Continuance.

I.

PENDAHULUAN

Diskusi mengenai pekerja outsourcing tidak akan
terlepas dari hal yang terkait dalam menentukan hak-hak
pekerja seperti pemberian upah di bawah upah minimum,
tidak memberikan keselamatan kerja maupun kesehatan
kerja, lembur, jenis dan sifat pekerjaan yang seharusnya
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merupakan pekerjaan tetap, atau perjanjian kerja yang
kadang bertentangan dengan ketentuan ketenagakerjaan
di Indonesia. Menurut Indrajit dan Djokopranoto [1]
outsourcing
merupakan
sebuah
usaha
untuk
mengontrakkan suatu kegiatan pada pihak luar untuk
memperoleh layanan pekerjaan yang dibutuhkan. Tugas
dari pihak outsourcing yaitu untuk mengatur, mengontrol
dan menugaskan beberapa karyawan sesuai dengan
permintaan pengguna jasa [2]. Dalam outsourcing terdapat
dua pihak yaitu pihak pengguna jasa dan pihak outsourcing
sendiri
Dalam penelitian ini peneliti tertarik dengan para
pekerja outsourcing yang dikelola oleh PT Bummy Harapan
Umat (Buharum). Pekerja outsourcing ini terdiri dari
petugas keamanan, kebersihan, taman, petugas pintu
masuk, supir dan teknisi, pihak pengguna jasa yang
dimaksud yaitu perguruan tinggi sedangkan pihak
outsourcing yaitu Buharum. Pada umumnya, suatu
instansi cenderung akan menggunakan penyedia saja agar
dapat lebih memfokuskan pada bisnis inti. Segala bentuk
urusan yang berhubungan di luar bisnis inti tidak akan
mengganggu pengguna jasa dalam menjalankan bisnisnya,
karena hal-hal yang di luar bisnis inti akan ditangani oleh
perusahaan outsourcing.
Dari keenam jenis pekerjaan tersebut memiliki
tanggungjawab masing-masing yang mereka harus
kerjakan. Dalam pelaksanaannya, baik sebelum dan saat
ataupun setelah pendelegasian, perusahaan penyedia jasa
yaitu Buharum tetap bertanggungjawab pada dua tempat
yaitu pengguna jasa yaitu dosen, dan mahasiswa maupun
tenaga kerja yang diberikan pada instansi peminta jasa
yaitu universitas.
Perusahaan outsourcing maupun
pengguna jasa menuntut agar pekerja outsourcing
menghasilkan kinerja yang memuaskan. Di sisi lain,
pekerja outsourcing juga ingin kebutuhannya terpenuhi
agar bisa terpuaskan tidak hanya secara materi namun
secara psikologis. Adanya kondisi yang saling terkait ini
lebih mengarah pada kepuasan kerja yang dirasakan, baik
itu dari pengguna jasa, perusahaan maupun karyawan
outsourcing.
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Masalah kompensasi akan selalu mendapat perhatian
besar dan sorotan, karena kompensasi merupakan faktor
penting yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa
orang bekerja di sebuah instansi dan bukan untuk instansi
lain. Instansi harus cukup kompetitif dengan beberapa
jenis
kompensasi
untuk
mempekerjakan,
mempertahankan dan bermanfaat kinerja di instansi [3].
Pemberian kompensasi harus dilakukan secara adil
dan merata, keadilan akan terjadi ketika nilai dari tugas
dilakukan sesuai dengan nilai dari imbalan yang diterima.
Sehingga keadilan dapat dipertimbangkan dari pandangan
yang berbeda yaitu personal, individual, internal dan
eksternal [4].
Bukan berarti bahwa kompensasi yang diberikan oleh
suatu instansi harus berjumlah banyak secara nominal,
malah akan mengakibatkan menurunnya daya saing suatu
instansi, kecemburuan antar karyawan maupun
ketidaknyamanan dalam diri karyawan itu sendiri [5].
Pemberian kompensasi harus berdasar atas asas adil yaitu
besarnya kompensasi yang dibayar harus disesuaikan
dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, masa kerja, resiko
pekerjaan, tanggung jawab, dan jabatan pekerja. Dan asal
layak yaitu kompensasi yang diterima karyawan dapat
memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal
[6].
Berdasarkan survey Global Workforce Study 2012
faktanya bahwa Indonesia memiliki tingkat kepuasan yang
lebih rendah dalam urusan gaji, yakni hanya 39%, jauh
lebih rendah dibanding negara lain yakni 51%. Sehingga,
menunjukkan bahwa instansi di Indonesia belum mampu
mengambil langkah untuk mengatasi kekhawatiran
karyawan terkait kompensasi [7]. Kepuasan terhadap
kompensasi yang diterima dari seorang karyawan
merupakan elemen utama terciptanya kepuasan kerja
karyawan tersebut. Sedangkan elemen utama yang akan
mempengaruhi kepuasan karyawan terhadap kompensasi
yang diterimanya adalah keadilan yang dirasakannya
terhadap kompensasi yang diterimanya tersebut.
Berdasarkan discrepancy theory yang mengukur
kepuasan kerja individu dengan menghitung selisih antara
apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan [8].
Kepuasan kerja seseorang tergantung kepada discrepancy
antara lain (expectation, needs atau value) dengan apa yang
menurut perasaan seseorang itu atau persepsinya yang
telah didapat melalui pekerjaan yang dikerjakan [9].
Ketika seseorang akan merasa puas apabila tidak ada
perbedaan antara yang diinginkan dengan persepsinya atas
kenyataan, ini karena batas minimum yang diinginkan telah
dapat terpenuhi dan akan timbul komitmen karyawan
tersebut.
Komitmen organisasional merupakan tingkat
keyakinan karyawan untuk menerima tujuan instansi
sehingga berkeinginan untuk tetap tinggal dan menjadi
bagian dari instansi tersebut [10]. Allen dan Meyer [11]
membedakan komitmen organisasional menjadi tiga
bentuk, yaitu: afektif, normatif, dan berkelanjutan.
Karyawan akan memiliki komitmen organisasi yang tinggi
ketika merasa puas dengan pekerjaan, supervisi, gaji,
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promosi dan rekan kerja [12]. Menurut Tjahjono [13]
karyawan yang merasa puas terkait keadilan akan
berhubungan dengan kepuasan dan komitmen sehingga
mendorong pencapaian keefektifan organisasi atau secara
umum berdampak pada organizational outcomes [14]
[15]
Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk
menggali pengaruh kompensasi yang diterima para
pekerja dari dua sisi keadilan (internal dan eksternal)
terhadap komitmen affective dan continuance melalui
kepuasan kerja karyawan pada pekerja outsourcing PT
Bummy Harapan Umat (Buharum).
Rumusan Masalah
Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
a. Apakah keadilan internal kompensasi berpengaruh
terhadap kepuasan kerja pada pekerja outsourcing di PT
Bummy Harapan Umat?
b. Apakah keadilan eksternal kompensasi berpengaruh
terhadap kepuasan kepuasan kerja pada pekerja
outsourcing di PT Bummy Harapan Umat?
c. Apakah keadilan internal kompensasi berpengaruh
terhadap komitmen affective pada pekerja outsourcing di
PT Bummy Harapan Umat?
d. Apakah keadilan eksternal kompensasi berpengaruh
terhadap komitmen affective pada pekerja outsourcing di
PT Bummy Harapan Umat?
e. Apakah keadilan internal kompensasi berpengaruh
terhadap komitmen continuance pada pekerja
outsourcing di PT Bummy Harapan Umat?
f. Apakah keadilan eksternal kompensasi berpengaruh
terhadap komitmen continuance pada pekerja
outsourcing di PT Bummy Harapan Umat?
g. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap
komitmen affective pada pekerja outsourcing di PT
Bummy Harapan Umat?
h. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap
komitmen continuance pada pekerja outsourcing di PT
Bummy Harapan Umat?
i. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap
hubungan antara keadilan kompensasi (internal dan
eksternal) dan komitmen organisasi (affective dan
continuance) pada pekerja outsourcing di PT Bummy
Harapan Umat?
Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini
adalah :
a. Untuk mengetahui pengaruh keadilan internal
kompensasi terhadap kepuasan kerja pada pekerja
outsourcing di PT Bummy Harapan Umat?
b. Untuk mengetahui pengaruh keadilan eksternal
kompensasi terhadap kepuasan kepuasan kerja pada
pekerja outsourcing di PT Bummy Harapan Umat?
c. Untuk mengetahui pengaruh keadilan internal
kompensasi terhadap komitmen affective pada pekerja
outsourcing di PT Bummy Harapan Umat?
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d. Untuk mengetahui keadilan eksternal kompensasi
terhadap komitmen affective pada pekerja outsourcing di
PT Bummy Harapan Umat?
e. Untuk mengetahui pengaruh keadilan internal
kompensasi terhadap komitmen continuance pada
pekerja outsourcing di PT Bummy Harapan Umat?
f. Untuk mengetahui pengaruh keadilan eksternal
kompensasi terhadap komitmen continuance pada
pekerja outsourcing di PT Bummy Harapan Umat?
g. Untuk mengetahu pengaruh kepuasan kerja terhadap
komitmen affective pada pekerja outsourcing di PT
Bummy Harapan Umat?
h. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap
komitmen continuance pada pekerja outsourcing di PT
Bummy Harapan Umat?
i. Untuk mengetahui kepuasan kerja berpengaruh
terhadap hubungan antara keadilan kompensasi
(internal dan eksternal) dan komitmen organisasi
(affective dan continuance) pada pekerja outsourcing di PT
Bummy Harapan Umat?
Manfaat Penelitian
a. Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan dan masukan bagi Buharum dalam hal
keadilan kompensasi yang diberikan, kepuasan kerja dan
juga upaya meningkatkan komitmen organisasi pada
pekerja outsourcing sehingga mampu mambawa
perusahaan kearah yang lebih unggul. Selain itu bagi para
karyawan dapat mengetahui dan menyampaikan kepada
Buharum dan Universitas kondisi para pekerja
outsourcing terutama dalam hal keadilan kompensasi
yang mereka terima, kepuasan kerja yang mereka rasakan
dan komitmen terhadap organisasi. Karena selama ini
pekerja outsourcing akan cenderung memilih diam
daripada harus mengutarakan pendapatnya. Sehingga
kedepannya akan ada perubahan yang terjadi kearah yang
lebih baik terutama buat para pekerja.
b. Manfaat Ilmiah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
bagi ilmu penelitian khususnya bidang Manajemen SDM
terutama yang mengkaji tentang keadilan kompensasi.
Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi
untuk penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan
dengan pengaruh keadilan internal kompensasi dan
keadilan eksternal kompensasi terhadap kepuasan kerja
dan komitmen affective dan continuance pekerja
outsourcing.
Kajian Pustaka
1. Kompensasi
Nawawi [16] mengemukakan bahwa kompensasi berarti
penghargaan atau ganjaran pada para pekerja yang telah
memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya,
melalui kegiatan yang disebut bekerja.
2. Keadilan Internal Kompensasi
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Keadilan internal mencakup rasa keadilan atas perbedaan
pembayaran di antara pekerjaan yang berbeda dalam
sebuah organisasi karyawan harus merasa bahwa
perbedaan gaji antara pekerjaan tersebut adil, mengingat
perbedaan yang sesuai pada tanggung jawab pekerjaan
[17].
3. Keadilan Eksternal Kompensasi
Keadilan eksternal merupakan persepsi pegawai atas
keadilan kompensasi relatif yang diterimanya dengan cara
membandingkan dengan pegawai yang memiliki pekerjaan
sama di luar organisasinya [18].
4. Kepuasan Kerja
Kepuasaan kerja adalah sikap emosional yang
menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini
dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi
kerja [19]. Kepuasan kerja adalah instrumen kunci untuk
mengukur kesehatan organisasi sebagai kualitas pelayanan
sangat tergantung pada sumber daya manusia [20]. Ada
beberapa teori antara lain:
a. Teori ketidaksesuaian (discrepancy theory), teori ini
mengukur kepuasan kerja seseorang dengan
menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya
dengan kenyataan yang dirasakan.
b. Teori Keadilan (equity theory), teori ini mengemukakan
bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas,
tergantung pada ada atau tidaknya keadilan dalam suatu
situasi, khususnya situasi kerja.
c. Teori dua faktor (two factor theory), teori ini
diperkenalkan oleh Herzberg, menurut teori ini
kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja merupakan hal
yang berbeda. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap
pekerjaan itu bukan suatu variabel yang kontinu.
5. Komitmen Organisasi
Komitmen dipandang sebagai suatu perilaku apabila
individu telah merasa terikat oleh tindakannya atau
aktivitasnya di masa lalu dan atau dia telah menanamkan
sesuatu yang berharga seperti waktu, uang, tenaga,
perhatian, dan yang lainnya terhadap instansi yang
dirasakannya akan sangat sulit untuk ditarik kembali.
Allen dan Meyer [21] membagi komitmen organisasi
menjadi tiga macam atas dasar sumbernya:
a. Komitmen afektif (affective commitment)
Merupakan keterkaitan emosi pekerja terhadap
organisasi. Keterkaitan emosi ini terbentuk karena
karyawan setuju dengan tujuan dasar dan nilai organisasi
serta mengerti untuk apa organisasi berdiri. Karyawan
dengan tingkat komitmen afektif yang tinggi akan memilih
untuk tetap tinggal dalam organisasi untuk mendorong
organisasi dalam mencapai misinya.
b. Komitmen berkelanjutan (continuance commitment)
Merupakan komitmen berdasarkan kerugian yang
berhubungan dengan keluarnya karyawan dari organisasi.
Semakin lama seseorang tinggal dalam sebuah organisasi
semakin tidak rela meninggalkan organisasi yang telah
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mereka investasikan beberapa tahun.
Senioritas,
kesempatan promosi, rencana pensiun, hubungan
persahabatan dengan rekan kerja memperkuat alasan
karyawan untuk tidak meninggalkan organisasi. Karyawan
mempunyai tingkat komitmen kelanjutan yang tinggi akan
memilih untuk tetap tinggal dalam organisasi karena tidak
ingin mengambil risiko.
c. Komitmen normatif (normative commitment)
Keterlibatan perasaan pekerja terhadap tugas yang ada
dalam organisasi. Komitmen normatif untuk melakukan
tindakan tertentu dan menerima keuntungan yang
menimbulkan perasaan akan kewajiban harus dibalas.
Karyawan dengan tingkat komitmen normatif yang tinggi
mempunyai kepedulian pada apa yang akan dipikirkan
orang lain apabila ia keluar dari organisasi tempatnya
bekerja. Karyawan ini akan merasa enggan untuk
mengecewakan atasannya dan merasa khawatir dianggap
buruk oleh rekan kerjanya apabila ia keluar dari pekerjaan
tersebut.
Kerangka Teoritis
Keadilan
Internal (X1)

H2 (a)

H3 (b)

H2 (c)

Keadilan
Eksternal (X2)

Kepuasan
Kerja (Z)

H1 (a)

H1 (b)
H2 (d)

H2 (b)

H3 (a)

Komitmen
Affective (Y1)

Komitmen
Continuance (Y2)

Gambar 1. Model Penelitian

II.

METODE PENELITIAN

1. Objek dan Jenis Penelitian
Objek penelitian adalah PT Bummy Harapan Umat
(Buharum) dan jenis penelitian merupakan penelitian
kuantitatif.
2. Jenis Data
Data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data
primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data
yang berkaitan dengan variabel keadilan internal
kompensasi, keadilan eksternal kompensasi, kepuasan
kerja, dan komitemn affective dan continuance. Data ini
didapatkan dari kuesioner yang telah dipersiapkan oleh
peneliti dan dijawab para responden
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan dalam
kuesioner ini digunakan skala likert (1-5 poin) yakni
kriteria 5 = sangat setuju, 4 = setuju, 3 = cukup setuju, 2
= tidak setuju, dan 1 = sangat tidak setuju (Somantri,
2006).
4. Teknik Pengambilan Sampel
Teknik sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan
teknik probability sampling. Yaitu teknik sampling yang
memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur
populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel [22].
Analisis Data
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Analisis data dalam penelitian ini menggunakan SEM
AMOS 22.0 dan SPSS 17.0.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Gambaran umum subjek penelitian
Kuesioner yang disebar sebanyak 129, kuesioner yang
kembali sebanyak 101, kuesioner yang cacat 18. sehingga
kuesioner yang layak untuk dianalisis lebih lanjut
sebanyak 101 kuesioner.
2. Profil Responden
Secara demografi responden penelitian ini terdiri dari
Pria 88,1% dan Wanita 11,9%. Dari segi usia ≤ 25 tahun
4.9%, 25-35 tahun 34.6%, 36-45 tahun 39.6%, 46-55tahun
18.8% dan ≥ 55 tahun 1.9%. Berdasarkan divisi teknisi 6
orang, taman 22 orang, supir 5 orang, satpam 20 orang,
satpam gate 6 orang, petugas kebersihan 12 orang dan
petugas pintu masuk 30 orang.
3. Persentase jawaban responden
Hasil persentase jawaban responden di dapat hasil untuk
variabel keadilan internal kompensasi 2,8 dalam kategori
cukup, variabel keadilan kedilan eksternal kompensasi
2,8 dalam kategori cukup, variabel kepuasan kerja 3,1
dalam kategori cukup, variabel komitmen affective 3,0
dalam kategori cukup dan komiten continuance 3,2
dalam kategori cukup.
4. Validitas
Untuk hasil uji validitas Keterangan: Tanda ***
menunjukkan angka yang sangat kecil dan berada di
bawah 0,05. Semua p-value menunjukkan tanda bintang
yang artinya bernilai dibawah 1% (lebih kecil dari 5%),
dengan demikian maka semua indikator dinyatakan valid,
dan siap diteliti.
5. Uji Reliabilitas
Hasil uji reliabiltas menunjukan bahwa variabel keadilan
internal kompensasi dengan nilai variance extracted 0,8
dan dinyatakan reliabel, keadilan eksternal kompensasi
dengan nilai variance extracted 0,7 dinyatakan reliabel,
variabel kepuasan kerja dengan nilai variance extracted 0,8
dinyatakan reliabel, variabel komitmen affective nilai
variance extracted 0,6 dinyatakan reliabel dan variabel
komitmen continuance nilai variance extracted 0,7
dinyatakan reliabel.
6. Uji Normalitas
Nilai multivariate uji normalitas sebesar 53.827 tidak
memenuhi asumsi normalitas karena berada di luar
rentang ±2,58. Untuk menguji apakah model yang tidak
normal masih dapat diterima maka dilakukan uji
bootstrapping. Dalam ini peneliti menggunakan bootstrap
ML (Maximum Likelyhood) dengan standar bootstrap
sebesar 15 maka didapat hasil dengan nilai Bollen-Stine
bootstrap p =.006 yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan
hasil bootstrapping menunjukkan dengan hasil tersebut
dapat dijelaskan bahwa data layak untuk digunakan dalam
estimasi selanjutnya. Secara teknik dalam SEM
“multivariate normality is a sufficient but not necessary
condition for realizing the desirate of normal theory
estimator” [23]. Atas dasar penjelasan teoritis tersebut
maka dapat disimpulkan bahwa data normalitas dalam
penelitian ini masih layak untuk digunakan dan dapat
dianalisis lebih lanjut.
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7. Uji Multikolinearitas
TABEL 1 HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS
Estimate
INT <--> EKS
.267

Berdasarkan koefisien korelasi pada output correlations
diperoleh korelasi sebesar 0,267 lebih kecil dari 0,9
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat
multikolinearitas antar variabel independen.
8. Uji Goodness of Fit Index
TABEL 2 HASIL UJI GOODNESS OF FIT INDEX
Goodness of Fit Cut-off
Hasil Evaluasi
Hasil
Index
Value
Analisis Model
Analisis
Sebelum
Sesudah
M.I
M.I
Chi-Square (X2) ≥ 538,393 1165,875
Bad Fit
951,729
Probability
≥ 0,05
0,000
Bad Fit
0,000
RMSEA
≤ 0,08
0,128
Over Fit
0,108
GFI
≥ 0,90
0,605
Bad Fit
0,644
AGFI
≥ 0,90
0,543
Bad Fit
0,582
CMIN/DF
≤ 2,00
2,399
Over Fit
1,995
TLI
≥ 0,90
0,793
Marginal
0,853
NFI
≥ 0,90
0,715
Marginal
0,767
CFI
≥ 0,90
0,809
Marginal
0,867
IFI
≥ 0,90
0,811
Marginal
0,869

Evaluasi
Model
Bad Fit
Bad Fit
Marginal
Bad Fit
Bad Fit
Fit
Marginal
Marginal
Marginal
Marginal

Dalam uji goodness of fit index peneliti melakukan
sebanyak dua kali dikarenakan belum ada hasil evaluasi
yang dinyatakan baik. Maka peneliti memanfaatkan salah
satu fasilitas dari amos untuk melakukan modification
index. Sehingga didapatkan hasil yang lebih baik yaitu
terdapat perubahan pada CMIN/DF dari over fit ke fit.
Adapun data dari indikator variabel yang dilakukan
modification index adalah sebagai berikut:
TABEL 3 HASIL UJI GOODNESS OF FIT INDEX
M.I.
Par Change
CON <--- AFF
24.295
.356
X2.3 <--- C5
18.985
.220
X1.4 <--- Z1.3
13.048
.206
Z1.4 <--- X2.2
12.818
-.325
X1.5 <--- C6
10.875
-.184
X2.1 <--- C2
10.374
-.181
X2.3 <--- X1.4
9.335
.129
C3
<--- C4
9.160
.221
AFF2 <--- X1.4
9.349
.329

Keseluruhan indikator tersebut dilakukan modifikasi
karena memiliki nilai M.I yang lebih besar dibanding
indikator lainya. Artinya keseluruhan indikator variabel
itu dapat dikorelasikan sehingga akan ada tambahan
sebuah parameter yang menyebabkan mengecilnya nilai
chi-square. Modifikasi indikator variabel AFF dan CON,
C5 dan X2.3, Z1.3 dan X1.4, X2.2 dan Z1.4, C6 dan
X1.5, C2 dan X2.1, X1.4 dan X2.3, C4 dan C3 serta
AFF2 dan X1.4.
9. Uji Hipotesis

KEP <--- INT
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TABEL 4 HASIL UJI HIPOTESIS
Estimate S.E. C.R
P
.463
.118 3.936
***

Keterangan
Signifikan

KEP <--- EKS
AFF <--- INT
AFF <--- EKS
CON <--- INT
CON <--- EKS
AFF <--- KEP
CON <--- KEP

.387
.076
.214
.122
.217
.631
.565

.096
.129
.112
.112
.098
.128
.113

4.045
.591
1.902
1.093
2.218
4.934
4.986

***
.555
.057
.275
.027
***
.260

Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Signifikan
Signifikan
Signifikan

TABEL 5 HASIL UJI STANDARDIZED DIRECT AND INDIRECT
EFFECT
Pengaruh
Langsung Pengaruh Tidak Langsung
AFF <--- INT
0,058
0,222
AFF <--- EKS
0,183
0.209
CON <--- INT
0,103
0,220
CON <--- EKS
0,206
0,208

Hipotesis 1 (a) Parameter estimasi hubungan antar
keadilan internal kompensasi terhadap kepuasan kerja
diperolehi sebesar 0,463. Pengujian hubungan kedua
variabel tersebut menunjukka C.R = 3,936 dengan
probabilitas = 0,000 (p <0.05). Dengan demikian
hipotesis 1 (a) diterima sebab terdapat hubungan positif
signifikan antar keadilan internal dengan kepuasan kerja.
Hal tersebut diperkuat dengan hasil pengolahan data
yang menunjukkan nilai probabilitas 0.000 telah
memenuhi syarat <0.05 dan nilai C.R 3,936 juga telah
memenuhi syarat ≥ ± 1,96.
Hipotesis 1 (b) Parameter estimasi hubungan antar
keadilan eksternal kompensasi terhadap kepuasan kerja
diperolehi sebesar 0,387. Pengujian hubungan kedua
variabel tersebut menunjukka C.R = 4,045 dengan
probabilitas = 0,000 (p <0.05). Dengan demikian
hipotesis 1 (b) diterima sebab terdapat hubungan positif
signifikan antar keadilan internal kompensasi dengan
kepuasan kerja. Hal tersebut diperkuat dengan hasil
pengolahan data yang menunjukkan nilai probabilitas
0.000 telah memenuhi syarat <0.05 dan nilai C.R 4,345
juga telah memenuhi syarat ≥ ± 1,96.
Hipotesis 2 (a) Parameter estimasi hubungan antar
keadilan internal kompensasi terhadap komitmen
affective diperolehi sebesar 0,076. Pengujian hubungan
kedua variabel tersebut menunjukka C.R = 0,129 dengan
probabilitas = 0,555 (p <0.05). Dengan demikian
hipotesis 2 (a) ditolak sebab tidak terdapat hubungan
signifikan antar keadilan internal kompensasi dengan
komitmen affective. Hal tersebut diperkuat dengan hasil
pengolahan data yang menunjukkan nilai probabilitas
0,555 tidak memenuhi syarat <0.05 dan nilai C.R 0,129
tidak memenuhi syarat ≥ ± 1,96.
Hipotesis 2 (b) Parameter estimasi hubungan antar
keadilan eksternal kompensasi terhadap komitmen
affective diperolehi sebesar 0,214. Pengujian hubungan
kedua variabel tersebut menunjukka C.R = 1.902 dengan
probabilitas = 0,057 (p <0.05). Dengan demikian
hipotesis 2 (b) ditolak sebab terdapat hubungan signifikan
antar keadilan eksternal kompensasi dengan komitmen
affective. Hal tersebut diperkuat dengan hasil pengolahan
data yang menunjukkan nilai probabilitas 0.057 tidak
memenuhi syarat <0.05 dan nilai C.R 1,902 juga tidak
telah memenuhi syarat ≥ ± 1,96.
Hipotesis 2 (c) Parameter estimasi hubungan antar
keadilan internal kompensasi terhadap komitmen
continuance diperolehi sebesar 0,122.
Pengujian
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hubungan kedua variabel tersebut menunjukka C.R =
1,093 dengan probabilitas = 0,275 (p <0.05). Dengan
demikian hipotesis 2 (c) ditolak sebab tidak terdapat
hubungan signifikan antar keadilan internal kompensasi
dengan komitmen continuance. Hal tersebut diperkuat
dengan hasil pengolahan data yang menunjukkan nilai
probabilitas 0,275 tidak memenuhi syarat <0.05 dan nilai
C.R 1,093 tidak memenuhi syarat ≥ ± 1,96.
Hipotesis 2 (d) Parameter estimasi hubungan antar
keadilan eksternal kompensasi terhadap komitmen
continuance diperolehi sebesar 0,217.
Pengujian
hubungan kedua variabel tersebut menunjukka C.R =
2.218 dengan probabilitas = 0,027 (p <0.05). Dengan
demikian hipotesis 2(d) diterima sebab terdapat
hubungan positif signifikan antar keadilan eksternal
kompensasi dengan komitmen continuance. Hal tersebut
diperkuat dengan hasil pengolahan data yang
menunjukkan nilai probabilitas 0,027 telah memenuhi
syarat <0.05 dan nilai C.R 2,218 juga telah memenuhi
syarat ≥ ± 1,96.
Hipotesis 3 (a) Parameter estimasi hubungan antar
kepuasan kerja terhadap komitmen affective diperolehi
sebesar 0,631. Pengujian hubungan kedua variabel
tersebut menunjukka C.R = 4.934 dengan probabilitas =
0,000 (p <0.05). Dengan demikian hipotesis 3 (a)
diterima sebab terdapat hubungan positif signifikan antar
kepuasan kerja dengan komitmen affective. Hal tersebut
diperkuat dengan hasil pengolahan data yang
menunjukkan nilai probabilitas 0,000 telah memenuhi
syarat <0.05 dan nilai C.R 4.934 juga telah memenuhi
syarat ≥ ± 1,96.
Hipotesis 3 (b) Parameter estimasi hubungan antar
kepuasan kerja terhadap komitmen continuance
diperolehi sebesar 0,565. Pengujian hubungan kedua
variabel tersebut menunjukka C.R = 4,986 dengan
probabilitas = 0,260 (p <0.05). Dengan demikian
hipotesis 3 (b) diterima sebab terdapat hubungan positif
signifikan antar kepuasan kerja dengan komitmen
affective. Hal tersebut diperkuat dengan hasil pengolahan
data yang menunjukkan nilai probabilitas 0,260 telah
memenuhi syarat <0.05 dan nilai C.R 4,986 juga telah
memenuhi syarat ≥ ± 1,96.
Hipotesis 4 merupakan hipotesis yang akan menguji
pengaruh keadilan internal kompensasi terhadap
komitmen affective dan continuance organisasi yang
dimediasi oleh kepuasan kerja. Berdasarkan hasil uji
hipotesis menunjukkan keadilan internal kompensasi
berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja,
keadilan internal kompensasi tidak berpengaruh
signifikan terhadap komitmen affective, keadilan internal
kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap
komitmen continuance dan kepuasan berpengaruh
signifikan positif terhadap komitmen affective. Dari hasil
uji standardized indirect effect dan standardized direct effect
juga membuktikan variabel kepuasan kerja dapat
memediasi pengaruh keadilan internal kompensasi
terhadap komitmen affective dan continuance, dengan
melihat pada nilai standardized indirect effect lebih besar
dibandingkan dengan nilai standardized direct effect. Nilai
standardized indirect effect untuk pengaruh keadilan
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internal kompensasi terhadap komitmen affective sebesar
0,222 dan terhadap komitmen continuance sebesar 0,220,
dimana lebih besar dibandingkan nilai standardized indirect
effect yang hanya sebesar 0,058 (affective) dan 0,103
(continuance). Jadi hipotesis diterima.
Hipotesis 5 merupakan hipotesis yang akan menguji
pengaruh keadilan eksternal kompensasi terhadap
komitmen affective dan continuance organisasi yang
dimediasi oleh kepuasan kerja. Berdasarkan hasil uji
hipotesis menunjukkan keadilan eksternal kompensasi
berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja,
keadilan eskternal kompensasi tidak berpengaruh
signifikan terhadap komitmen affective, keadilan eksternal
kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap
komitmen continuance dan kepuasan berpengaruh
signifikan positif terhadap komitmen continuance. Dari
hasil uji standardized indirect effect dan standardized direct
effect juga membuktikan variabel kepuasan kerja dapat
memediasi pengaruh keadilan eksternal kompensasi
terhadap komitmen affective dan continuance, dengan
melihat pada nilai standardized indirect effect lebih besar
dibandingkan dengan nilai standardized direct effect. Nilai
standardized indirect effect untuk pengaruh keadilan
eksternal kompensasi terhadap komitmen affective
sebesar 0,209 dan terhadap komitmen continuance
sebesar 0,208, dimana lebih besar dibandingkan nilai
standardized indirect effect yang hanya sebesar 0,183
(affective) dan 0,206 (continuance). Jadi hipotesis 5
diterima.
Beberapa hipotesis yang tidak didukung dapat disebabkan
oleh kuatnya aspek-aspek di luar transaksional seperti
kesesuaian nilai-nilai organisasional dengan personal
seperti kemuhammadiyahan sehingga memperkuat
engagement di luar transaksional.
IV. KESIMPULAN
1. Keadilan internal kompensasi berpengaruh positif
signifikan terhadap kepuasan kerja pada karyawan
outsourcing yang bekerja di Buharum. Semakin tinggi
persepsi keadilan internal kompensasi maka kepuasan
kerja akan meningkat.
2. Keadilan eksternal kompensasi berpengaruh positif
signifikan terhadap kepuasan kerja pada karyawan
outsourcing yang bekerja di Buharum. Semakin tinggi
persepsi keadilan eksternal kompensasi maka
kepuasan kerja akan meningkat.
3. Keadilan internal kompensasi tidak signifikan
terhadap komitmen affective pada karyawan
outsourcing yang bekerja di Buharum. Keadilan
internal kompensasi yang dimiliki oleh para karyawan
belum mampu mendorong untuk lebih meningkatkan
komitmen affective.
4. Keadilan eksternal kompensasi tidak signifikan
terhadap komitmen affective pada karyawan
outsourcing yang bekerja di Buharum. Keadilan
eksternal kompensasi yang dimiliki oleh para
karyawan belum mampu mendorong untuk lebih
meningkatkan komitmen affective.
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5. Keadilan internal kompensasi tidak signifikan
terhadap komitmen continuance pada karyawan
outsourcing yang bekerja di Buharum. Keadilan
internal kompensasi yang dimiliki oleh para karyawan
belum mampu mendorong untuk lebih meningkatkan
komitmen continuance.
6. Keadilan eksternal kompensasi berpengaruh positif
signifikan terhadap komitmen continuance pada
karyawan outsourcing yang bekerja di Buharum.
Semakin tinggi persepsi keadilan eksternal
kompensasi maka komitmen continuance akan
meningkat.
7. Kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan
terhadap komitmen affective pada karyawan
outsourcing yang bekerja di Buharum semakin tinggi
kepuasan kerja karyawan maka akan meningkat
komitmen affective.
8. Kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan
terhadap komitmen continuance pada karyawan
outsourcing yang bekerja di Buharum semakin tinggi
kepuasan kerja karyawan maka akan meningkat
komitmen continuance.
9. Kepuasan kerja berpengaruh mampu menjadi
pemediasi antara keadilan internal kompensasi
terhadap komitmen affective dan continuance.
10. Kepuasan kerja berpengaruh mampu menjadi
pemediasi antara keadilan eksternal kompensasi
terhadap komitmen affective dan continuance
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