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ABSTRACT 

 

The problem that happened was the decreasing performance of PDAM 

"Tirtha Darma" employee of Rembang Regency which can be seen from the 

decrease of employee performance index every year from 2012 until 2016. Based 

on the preliminary interview, two variables that influence the performance of 

organizational justice and organizational commitment are expected. This study 

aims to analyze the influence of organizational justice and organizational 

commitment to the performance of PDAM employees "Tirtha Darma" Kabupaten 

Rembang. 

Population used in this study all employees of Regional Water Company 

"Tirtha Darma", Rembang regency, amounting to 104 people. The sampling 

technique used is the census. Samples taken are all Regional Water Company 

"Tirtha Darma", Regency of Rembang which amounted to 104 people. Methods of 

data collection in this study using questionnaires. Methods of data analysis using 

multiple linear regression analysis. 

Based on the results of research, organizational justice and 

organizational commitment have a positive effect on the performance of PDAM 

"Tirtha Darma" employee of Rembang Regency. Performance of PDAM 

employees "Tirtha Darma" Kabupaten Rembang is able to be explained by 

organizational justice and organizational commitment of 58,4%.  

 

Keywords: organizational justice, organizational commitment, performance 
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ABSTRAK 

 

 

Permasalahan yang terjadi adalah adanya penurunan kinerja karyawan 

PDAM “Tirtha Darma” Kabupaten Rembang yang dapat dilihat dari penurunan 

indeks kinerja karyawan setiap tahunnya dari tahun 2012 hingga 2016. 

Berdasarkan wawancara pendahuluan, didapatkan dugaan dua variabel yang dapat 

mempengaruhi kinerja yaitu keadilan organisasional dan komitmen 

organisasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keadilan 

organisasional dan komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan PDAM 

“Tirtha Darma” Kabupaten Rembang. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini seluruh pegawai 

Perusahaan Daerah Air Minum “Tirtha Darma”, Kabupaten Rembang yang 

berjumlah 104 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan adalah sensus. 

Sampel yang diambil adalah seluruh Perusahaan Daerah Air Minum “Tirtha 

Darma”, Kabupaten Rembang yang berjumlah 104 orang. Metode pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Metode analisis data 

menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil penelitian, keadilan organisasional dan komitmen 

organisasional berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PDAM “Tirtha 

Darma” Kabupaten Rembang. Kinerja karyawan PDAM “Tirtha Darma” 

Kabupaten Rembang mampu dijelaskan oleh keadilan organisasional dan 

komitmen organisasional sebesar 58,4%. 

  

Kata kunci: keadilan organisasional, komitmen organisasional, kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga bisnis 

yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam 

pembangunan ekonomi daerah. Keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan 

multiplier effect yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat khususnya di 

daerah. Pendirian BUMD diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, 

menggerakkan sektor-sektor ekonomi produktif, serta dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti sebuah perusahaan, BUMD memiliki 

tugas untuk mengelola suatu bisnis yang memiliki prospek keuntungan, dimana 

dengan adanya keuntungan tersebut akan mendapatkan pemasukan untuk 

membiayai pembangunan daerahnya. 

Di era globalisasi ini perusahaan menghadapi tekanan-tekanan untuk 

berubah, mereka dituntut  untuk dapat memberikan tanggapan agar tetap bertahan 

dan sukses dalam bisnis untuk saat ini dan yang akan datang, meningkatnya 

persaingan bisnis mengharuskan  perusahaan memeriksa ulang ukuran kinerja 

perusahaan mereka karena  ukuran-ukuran kinerja dirasa kurang efektif. Kinerja 

yang dicari perusahaan dari seseorang tergantung pada kemampuan,motivasi dan 

daya dukung individu yang diterima (Mathius dan Janson dalam Dhian, 2012). 

Kinerja adalah  tentang melakukan pekerjan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan 

tersebut. Kinerja merupakan  hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat 
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dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dengan memberikan 

kontribusi pada ekonomi (Wibowo dalam Setyani,2012;8).Kinerja perusahaan 

yang baik akan membuat perusahaan dalam kesuksesan,apabila individu dalam 

perusahaan bekerja efektif maka kinerja perusahaan akan  berjalan  lancar. 

Beberapa manajemen operasi telah  membuat perbaikan-perbaikan struktur 

efisiensi dengan sedikit memberikan tambahan dan menyempurnakan beberapa 

indikator ukuran kinerja lama dan membangun serangkaian indikator kinerja baru 

yang  berfokus pada pengukuran kinerja agar dapat memotivasi para pekerja 

secara efektif dengan memberikan penghargaan terhadap keberhasilan pencapaian 

tujuan perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh John (2012) dalam jurnal 

penelitian menunjukkan  bahwa The more motivated the workforce ,the higher 

their level of input into work and hence increase in performance.Pada dasarnya 

apabila perusahaan ingin mendapatkan hasil kinerja yang optimal,maka 

perusahaan tersebut harus menciptakan keadaan yang kondusif di perusahaan 

tersebut.salah satunya yaitu dengan memunculkan rasa keadilan organisasional di 

perusahaan tersebut. 

Secara spesifik, Folger dan Cropanzano (1998) dalam Parker dan 

Kohlmeyer (2015), mendefinisikan keadilan organisasional sebagai kondisi 

pekerjaan yang mengarahkan individu pada suatu keyakinan bahwa mereka 

diperlakukan secara adil atau tidak adil oleh organisasinya.lebih jauh Folger dan 

Cropanzano menjelaskan bahwa keadilan organisasi merupakan motivator penting 

dalam suatu lingkungan pekerjaan.jadi ketika individu merasakan suatu 

ketidakadilan,maka moral mereka akan turun dan kinerja mereka pun akan tidak 
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baik,dan bahkan rasa ingin balas dendam terhadap perusahaannya akan 

muncul.perasaan diskriminasi yang dialami seseorang dalam suatu perusahaan 

akan menimbulkan berbagai dampak negatif,baik bagi individu maupun pada 

perusahaan secara keseluruhan. Salah satunya adalah munculnya intensitas turn 

over (Scharzald, Koslowsky, dan shalit, 2013). Dalam beberapa kasus 

tertentu,turn over  memang diperlukan oleh perusahaan terutama bagi karyawan 

yang mempunyai kinerja rendah. Namun tingkat insentitas turn over tersebut 

harus diupayakan agar tidak terlalu tinggi, sehingga perusahaan masih memiliki 

kesempatan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan atas peningkatan kinerja 

dari karyawan baru yang lebih besar dibandingkan biaya rekrutmen yang 

ditanggung perusahaan (Toly, 2013). 

Selain itu, untuk mendapatkan kinerja optimal, komitmen dalam organisasi 

akan membuat karyawan memberikan hasil kinerjanya yang terbaik kepada 

perusahaan dimana ia bekerja.Van Scooter (2015) menyatakan bahwa pekerja 

dengan komitmen yang tinggi akan lebih berorientasi kerja.Bahkan disebutkan 

pula bahwa pekerja yang memiliki komitmen terhadap organisasi yang tinggi akan 

cenderung senang membantu dan dapat bekerja sama.Dalam penelitian tentang 

komitmen pekerja pada organisasi berasal dari persepsi pekerja atas komitmen 

dan dukungan  perusahaan terhadap pekerja (Eisenberger et al,2015). Menurut 

Hellriegel and Slocum (2014), komitmen organisasional adalah tingkat 

keterlibatan karyawan dalam organisasi dan mempunyai identitas yang sama 

dengan organisasi. Colquitt et al. (2016) mendefinisikan komitmen organisasional 
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sebagai keinginan dari karyawan untuk menjadi bagian dan anggota di suatu 

organisasi. 

Perusahaan Daerah Air Minum di kota Rembang merupakan salah satu 

Badan Usaha Milik Daerah yang ada diseluruh Indonesia.PDAM merupakan 

perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor 

oleh pemerintah daerah.PDAM sebagai perusahaan daerah diberi tanggung jawab 

untuk mengembangkan dan mengelola sistem penyediaan air bersih serta 

melayani semua kelompok konsumen dengan harga terjangkau.Selain itu,PDAM 

bertanggung jawab pada operasional sehari-hari,perencanaan aktivitas, persiapan 

dan implementasi proyek serta bernegoisasi dengan pihak swasta untuk 

mengembangkan layanan kepada masyarakat. 

Selain itu PDAM rembang merupakan perusahaan yang baik didalam 

pengelolaan dalam segala aspek. Salah satunya dalam aspek SDM. Hal ini dapat 

dilihat dari tabel berikut. 

Tabel 1.1 

Tabel Kinerja Karyawan PDAM X 

Tahun Target 

Indeks 

Kinerja 

Indeks 

Kinerja 

Pencapaian 

Target 

Penurunan 

2012 0,80 0,56 70,00% - 

2013 0,80 0,55 68,75% -1,79% 

2014 0,80 0,43 53,75% -21,82% 

2015 0,80 0,41 51,25% -4,65% 

2016 0,80 0,40 50,00% -2,44% 

Sumber : Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

(BPPSPAM), 2017 

 

Berdasarkan data diatas, terjadi penurunan kinerja karyawan PDAM X, hal 

ini dapat dilihat dari penurunan indeks kinerja dan pencapaian target indeks 

kinerja per tahun. Selain itu dari pencapaian target, karyawan PDAM X tidak 
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pernah mencapai target dalam lima tahun terakhir. Indeks kinerja dalam hal ini 

dihitung berdasarkan kualitas pelaksanaan pekerjaan dan tugas karyawan sesuai 

dengan standar PDAM, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, dan inisiatif 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara 

pendahuluan yang dilakukan kepada 30 orang karyawan PDAM Rembang, dapat 

diketahui bahwa terdapat faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan 

tercermin dari hasil wawancara pendahuluan: 

Tabel 1.2 

Hasil Wawancara Pendahuluan 

No Jawaban Jumlah Jawaban Total Responden Persentase 

1 PDAM kurang 

adil dan 

transparan dalam 

pemberian gaji 

23 30 76.67% 

2 PDAM tidak 

menerapkan 

prosedur yang 

sama kepada 

karyawan, 

terutama dalam 

masalah disiplin 

21 30 70.00% 

3 Karyawan tidak 

mau berusaha 

keras untuk 

memajukan 

PDAM 

18 30 60.00% 

4 Karyawan tidak 

bangga bekerja 

di PDAM 

17 30 56.67% 

Sumber: Wawancara dengan karyawan PDAM, 2017 

Menurut karyawan PDAM X, terdapat dua faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja yaitu keadilan organisasi yang ditunjukkan dari jawaban 

karyawan yang menyatakan PDAM kurang adil dan transparan dalam pemberian 

gaji dan tidak menerapkan prosedur yang sama kepada karyawan, terutama dalam 
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masalah disiplin. Hasil wawancara pendahuluan di atas menunjukkan bahwa 

sesuai penelitian Warokka et al (2012), Mohamed (2014), Putra et al (2016) dan 

Iqbal et al (2017) menyatakan bahwa keadilan organisasional berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. Penelitian Kalay dan Turkey (2015) menyatakan 

bahwa keadilan organisasional tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  

Faktor yang kedua adalah komitmen organisasional yang dapat 

ditunjukkan dari hasil jawaban karyawan tidak mau berusaha keras untuk 

memajukan PDAM dan tidak bangga bekerja di PDAM. Hal ini membuat 

perlunya diteliti pengaruh keadilan organisasional dan komitmen organisasional 

terhadap kinerja karyawan di PDAM “Tirtha Darma” X. Hal ini didukung oleh 

penelitian Memari et al (2013) dan Nurandini dan Lataruva (2016) yang 

menyatakan bahwa komitmen organisasional berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Penelitian Haftkhavani et al (2012), Tolentino (2013) dan Novita et al 

(2016) menyatakan bahwa komitmen organisasional tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang terjadi adalah 

adanya penurunan kinerja karyawan PDAM “Tirtha Darma” X yang dapat dilihat 

dari penurunan indeks kinerja karyawan setiap tahunnya dari tahun 2012 hingga 

2016. Berdasarkan data diatas, terjadi penurunan kinerja karyawan PDAM X, hal 

ini dapat dilihat dari penurunan indeks kinerja dan pencapaian target indeks 

kinerja per tahun. Selain itu dari pencapaian target, karyawan PDAM X tidak 
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pernah mencapai target dalam lima tahun terakhir. Indeks kinerja dalam hal ini 

dihitung berdasarkan kualitas pelaksanaan pekerjaan dan tugas karyawan sesuai 

dengan standar PDAM, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, dan inisiatif 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Berdasarkan wawancara pendahuluan, 

didapatkan dugaan dua variabel yang dapat mempengaruhi kinerja yaitu keadilan 

organisasional dan komitmen organisasional. Sehingga perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan kinerja karyawan Perusahaan Air 

Minum Daerah “Tirtha Darma” di X? Berdasarkan rumusan masalah, maka 

pertanyaan penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh keadilan organisasional terhadap kinerja karyawan 

PDAM? 

2. Bagaimana pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan 

PDAM? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan peneliti ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara keadilan organisasional terhadap 

kinerja karyawan PDAM. 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara komitmen organisasional terhadap 

kinerja karyawan PDAM. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, tambahan 

wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam memahami bidang 

manajemen Sumber Daya Manusia yang khususnya bersangkutan dengan 

keadilan organisasional dan komitmen organisasional terhadap kinerja 

karyawan PDAM di Rembang.  

2. Manfaat praktis. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan masukan bagi 

perusahaan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keadilan 

organisasional dan komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan 

dan sebagai bahan dalam perancangan suatu sistem manajemen Sumber 

Daya Manusia dalam mengelola Sumber Daya yang ada. 


