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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan yang paling produktif dan fungsional terdiri karyawan berharga 

yang seluruhnya (baik secara fisik,psikologis hingga emosional)  terlibat pada 

kegiatan mereka saat bekerja. Untuk mendorong karyawan dalam keterlibatan, 

organisasi harus fokus pada penanaman lingkungan kerja yang mendukung 

karyawan, menjaga mereka termotivasi, bukan hanya tentang pekerjaan mereka 

sendiri tetapi juga tentang organisasi secara keseluruhan. Dengan menawarkan 

kualitas tinggi kepemimpinan dalam lingkungan kerja yang masuk akal dan tertib, 

suatu organisasi dapat meningkatkan level yang diinginkan keterlibatan karyawan. 

(Diana L.Storm, 2013) 

Kebanyakan pemimpin organisasi mempunyai salah satu tantangan terberat 

yang dihadapi yaitu melakukan cek atau pemeriksaan pada karyawan setiap hari, 

mereka memeriksa tidak hanya dari fisik tetapi juga psikologi dan perasaan masing-

masing karyawan. Singkatnya, mereka memerlukan hal tersebut agar karyawan 

mereka benar-benar terlibat. Tak heran jika keterlibatan karyawan muncul sebagai 

pendorong yang paling penting dalam organisasi sekarang. Hal tersebut 

memengaruhi moral, keaktifan, dan motivasi pada masing-masing karyawan untuk 

mempertahankan perusahaan. Karyawan yang terlibat dipandang organisasi sebagai 

alat yang strategis untuk berkompetisi. Ini akan berpengaruh pada karyawan dimana 

secara konsisten menjadi unggul sehingga standar yang 
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baru akan terciptakan. Dalam penelitian tempat kerja tentang work engagement 

(Harter et al, 2002) telah berulang kali bertanya kepada karyawan, apakah mereka 

mempunyai peluang untuk terus memperbaiki diri untuk menjadi yang terbaik 

setiap harinya. 

Keterlibatan kerja (Work Engagement) menunjukkan kemampuannya untuk 

memprediksi hasil positif karyawan, keberhasilan organisasi, dan kinerja keuangan 

(Saks, 2006). Di antara definisi yang paling sering dikutip pelibatan kerja adalah 

yang ditawarkan oleh Schaufeli dan rekannya, menggambarkan pelibatan kerja 

sebagai "keadaan pikiran yang mengacu pada kegiatan bekerja yang positif dan 

memuaskan dengan ciri-ciri penuh semangat (vigor), dedikasi yang tinggi 

(dedication), dan penuh penyerapan (absorption)" (Schaufeli, Bakker, & Salanova, 

2006, hal. 702) . Vigor dicirikan dengan semangat yang tinggi, dan mental yang 

kuat dalam melakukan pekerjaan, kegigihan ketika dihadapkan pada kondisi sulit, 

dan keinginan menginvestasikan upaya dalam pekerjaan seseorang. Dedication 

dicirikan pada adanya inspirasi, bangga pada pekerjaannya, sangat antusias, dan 

berani mengambil tantangan di tempat kerja. Absorption mengacu pada bahagia, 

terkonsentrasi penuh, dan sangat asyik dalam pekerjaan seseorang, dan kesulitan 

melepaskan diri dari pekerjaan (Schaufeli et al., 2006).  

BPPKAD (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota 

Probolinggo merupakan instansi atau organisasi pemerintahan daerah bergerak 

pada bidang mengelola pendapatan, keuangan, aset-aset milik daerah. Terdapat isu 

permasalahan terkait work engagement, yaitu tingginya budaya absen kerja yang 

tinggi pada pegawai. Berdasarkan Tabel 1.1 absen pegawai BPPKAD Kota 
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Probolinggo mencapai 11-17,5% dari bulan September hingga November 2019. 

Presentase ketidakhadiran pegawai tertinggi pada bulan November 2019 yaitu 

sebesar 17,5% dengan tingkat kehadiran pegawai sebesar 82,5%.  

Tabel 1.1  

Rekapan Kehadiran Pegawai BPPKAD Kota Probolinggo 

No Bulan Masuk (%) Tidak Masuk (%) 

1. September 2019 88,75% 11,25% 

2. Oktober 2019 90% 10% 

3. November 2019 82,5% 17,5% 

  Sumber : Rekap cuti BPPKAD Kota Probolinggo tahun 2019 

Berdasarkan data di atas, absen pegawai BPPKAD Kota Probolinggo terbilang 

sangat tinggi pada bulan September hingga November  2019. Mayoritas alasan 

absen pegawai yang tertinggi dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu: ijin karena 

alasan penting, cuti tahunan, dan cuti karena sakit. Hal ini diperkuat oleh Tabel 1.2 

yang menjelaskan data rekapan alasan absen dari tahun 2018 sampai 2019 dengan 

presentase tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan mengambil Cuti Tahunan. 

Tabel 1.2 

Rekapan Alasan Absen Pegawai BPPKAD Kota Probolinggo 

No Alasan Absen 2018 (%) 2019 (%) 

1. Ijin karena alasan penting 3,75% 20% 

2. Cuti Tahunan 12,5% 43,75% 

3. Sakit 2,5% 6,25% 

Sumber : Rekap Cuti BPPKAD Kota Probolinggo tahun 2018 dan 2019 

Walaupun absen kerja dengan alasan yang jelas ini termasuk wajar dan boleh 

diambil oleh setiap pegawai, tetapi terdapat ketidakpatuhan pegawai dalam 
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mengambil cuti yang sudah ditetapkan. Sebagian pegawai ada yang mengambil cuti 

melebihi batas maksimum pengambilan cuti yang sudah diberikan serta tidak 

memberikan keterangan yang jelas alasan mengambil cuti yang melebihi batas 

maksimum tersebut. Mayoritas pegawai BPPKAD Kota Probolinggo berstatus 

sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga untuk tata cara pengambilan cuti 

diatur dalam Peraturan BKN (Badan Kepegawaian Negara) Nomor 24 Tahun 2017. 

Pada Tabel 1.3 dijelaskan mengenai batas maksimum pengambilan cuti 

berdasarkan Peraturan BKN (Badan Kepegawaian Negara) Nomor 24 Tahun 2017 

sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Lama Pengambilan Cuti sesuai Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 

No Jenis Cuti Batas Maksimum 

(hari/bulan/tahun) 

Keterangan 

1. Cuti Tahunan 12 hari Untuk pegawai yang sudah 

bekerja selama minimal 1 

tahun 

2. Cuti besar 3 bulan Untuk pegawai yang sudah 

bekerja selama minimal 5 

tahun 

3. Cuti sakit 1-14 hari 

1 tahun (apabla 

sakit parah) 

Untuk semua pegawai dengan 

melampirkan Surat 

Keterangan Dokter 

4. Cuti melahirkan  3 bulan Untuk pegawai yang 

melahirkan anak pertama 

sampai anak ketiga 

5. Cuti alasan 

penting 

1 bulan Untuk semua pegawai 
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No Jenis Cuti Batas Maksimum 

(hari/bulan/tahun) 

Keterangan 

6. Cuti Bersama Sesuai Ketetapan 

Presiden 

Untuk semua pegawai 

7. Cuti diluar 

tanggungan 

negara 

3 tahun Untuk pegawai yang sudah 

bekerja selama minimal 5 

tahun 

Sumber: Peraturan BKN-RI Nomor 24 Tahun 2017 

Nink (2016) memaparkan bahwa karyawan tidak engaged mengakibatkan 

menurunnya produktivitas yang ditandai dengan absenteeism (budaya bolos 

bekerja), yang sebelumnya survei ini sudah ditemukan di Jerman. Hal ini 

berlawanan dengan Alberecht (2010) yang menjabarkan dari 13 pengukuran dalam 

penelitian voice project dari 1701 karyawan di Sidney, Australia yang menjadi 

subjek, ditemukan bahwa ketika mereka engaged akan tercemin dari sikap dan 

perilaku (behavior) kerja mereka. 

Banyaknya pegawai yang absen menyebabkan BPPKAD Kota Probolinggo 

mengalami kekurangan pegawai dan harus mencari pengganti pegawai yang absen 

dari pihak luar (pihak ketiga). Dalam pencarian pegawai ini membutuhkan waktu 

yang lama serta beban kerja yang diberikan pada pegawai pengganti bertambah dan 

harus memberikan gaji tambahan untuk para pegawai pengganti. Data absen ini 

menjadi salah satu indikator engaged seperti yang dipaparkan Albrecth (2010) 

dalam bukunya. Hal ini tercemin dari sikap karyawan pada perasaan dan intensi 

kerja yang rendah, serta perilaku kerja yang kurang effort ketika mengambil peran 

dalam pekerjaannya (Albrecth, 2010). 
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Menurut Schaufeli dan Bakker (2004 dalam Bakker & Letter, 2010), dampak 

dari disengagement pada karyawan menjadikan efikasi pada pekerja berkurang. Hal 

ini mempengaruhi produktivitas dan kinerja karyawan pada organisasi. Selain itu, 

Bandura (1997 dalam Bakker & Letter, 2010) menjelaskan efikasi dalam diri 

individu berkaitan langsung dengan absorption dan effort untuk menjelaskan 

sebuah tugas atau pekerjaan, hal ini mempengaruhi hasil tugas dan pekerjaan yang 

ada.   

Robbins dan Judges (2013) menjelaskan tentang pentingnya engaged bagi 

karyawan pada organisasi, yaitu akan memiliki produktivitas tinggi, meminimalkan 

kecelakaan kerja, dan rendahnya turn over pada perusahaan. Menurunnya 

produktivitas menjadi salah satu ciri adanya karyawan yang tidak engaged pada 

pekerjaannya seperti yang dijabarkan oleh Bakker & Letter (2010) dalam bukunya, 

saat ini perusahaan sedang berlomba-lomba dalam meningkatkan work engagement 

pada karyawannya, terutama perusahaan yang telah memiliki bukti kuat bahwa 

work engagement menaikkan laba perusahaan melalui produktivitas tinggi, 

penjualan meningkat, kepuasan pelanggan tinggi, dan engagement yang tinggi pada 

karyawan. 

Produktivitas pegawai BPPKAD Kota Probolinggo menjadi hal yang penting. 

BPPKAD Kota Probolinggo melakukan penilaian produktivitas setiap tahunnya 

dengan melihat output atau hasil pekerjaan dari masing-masing pegawai. Berikut 

ini merupakan Tabel 1.4 yang menjelaskan rata-rata presentase produktivitas 

Pegawai BPPKAD Kota Probolinggo dari Tahun 2017 hingga 2018 dalam semua 

unit bidang: 
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Tabel 1.4 

Rekap Produktivitas Pegawai BPPKAD Kota Probolinggo 

Keterangan Rata-Rata Presentase (%) 

2017 2018 

Semua unit bidang 83,83 % 83,85 % 

Sumber : BPPKAD Kota Probolinggo, 2018 

Berdasarkan  Tabel 1.3 pada tahun 2017 menuju tahun 2018 produktivitas 

pegawai yang ada pada semua divisi masih dapat dikategorikan tetap walaupun 

mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar yaitu 0,02%. Peningkatan ini masih 

dikategorikan jauh target yang ada sebesar 90%. BPPKAD Kota Probolinggo 

memerlukan banyak effort untuk mencapai target tersebut. Hal ini membawa 

dampak bagi BPPKAD Kota Probolinggo yaitu kurangnya pegawai untuk 

mengelola keuangan dan sulitnya memenuhi permintaan pihak eksternal yang 

tinggi. Penyebab utama penurunan produktivitas yang paling mempengaruhi adalah 

tingginya absen karyawan lalu diikuti dengan permintaan pihak eksternal yang 

terlalu tinggi. 

Keadilan organisasi memiliki reputasi yang mapan sebagai prediksi berbagai 

hasil organisasi dan pribadi termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kepuasan kerja, 

perilaku citizenship organisasi, komitmen organisasi, perilaku kerja 

kontraproduktif, penarikan organisasi, dan kinerja pekerjaan (Cohen-Charash & 

Spector, 2001). Terdapat bukti empiris bahwa keadilan organisasi adalah salah satu 

dari beberapa anteseden keterlibatan kerja (Moliner, Martinez-Tur, Ramos, Peiro, 

& Cropanzano, 2008; Saks, 2006). Pemimpin organisasi mungkin berada dalam 

posisi kunci untuk mempertahankan lingkungan kerja yang adil yang 
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mempromosikan norma bagi upaya konstruktif karyawan dalam mempromosikan 

fungsi organisasi, seperti keterlibatan kerja (Brown & Trevino, 2006). 

Beberapa peneliti terdahulu berpendapat bahwa fitur atau fasilitas pada 

organisasi lebih berpengaruh dalam mendorong keadaan keterlibatan daripada 

kepribadian pekerja (Bakker & Demerouti, 2008). Fitur utama organisasi yang 

menarik dalam penelitian ini adalah organizational justice. Oleh karena itu, 

mengacu pada Bakker & Demerouti (2008), dalam penelitian ini penulis hanya 

menggunakan 2 (dua) dari 3 (tiga) dimensi organizational justice sebagai variabel 

penelitian, yaitu distributive justice mengacu pada sejauh mana hasil atau imbalan 

dialokasikan secara adil, procedural justice mengacu sejauh mana keadilan dalam 

aturan dan proesdur yang mereka terima di tempat kerja. Interactional justice tidak 

digunakan dalam penelitian ini karena berkaitan dengan atribut pribadi pekerja. 

Langkah tegas Pemimpin BPPKAD Kota Probolinggo tentang pemberian 

skorsing terhadap pegawai yang sering absen belum membuat pegawai jera akan 

hal tersebut. Terdapat beberapa pegawai melakukan pelanggaran tidak langsung 

mendapatkan skorsing, melainkan hanya mendapatkan teguran. Berbeda dengan 

pegawai yang lain yang langsung mendapatkan skorsing ketika melakukan 

pelanggaran. Perilaku manajemen ini menyebabkan adanya perbedaan persepsi 

mengenai organizational justice. Karyawan akan membentuk penilaian persepsi 

dan perlakuan dari lingkungan kerja (Fortin, 2010).  Karyawan akan cenerung 

memandang lingkungan kerja secara luas daripada hanya sekedar tentang kepuasan 

kerja. (Colquitt, 2001). 
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Berdasarkan penelitian tentang organizational justice, work engagement, 

dengan transactional  and transformational leadership sebagai variabel moderasi 

yang dilakukan oleh Diana L.Strorm et.al (2014) menunjukkan bahwa pengaruh 

distributive justice dan procedural justice terhadap work engagement dengan 

transactional leadership sebagai moderasi memiliki hubungan positif signifikan. 

Namun, pengaruh distributive justice dan procedural justice terhadap work 

engagement dengan transformational leadership sebagai variabel moderasi tidak 

didukung karena berbagai hal. Pertama, alasannya sifat yang melekat dari variabel 

dependen, work engagement. Kedua, Work Engagement adalah bentuk perilaku 

kerja yang kompleks dan multidimensi. Pengaruh kepemimpinan transformasional 

sebagai variabel moderasi tidak mempengaruhi work engagement dengan cara 

mempengaruhi variabel hasil sikap dan emosional. Sementara itu, De Cremer 

(2006) menyatakan bahwa transformational leadership sebagai variabel moderasi 

mengintensifkan hubungan pengaruh yang dipegang oleh procedural justice 

terhadap work engagement dengan harga diri dan emosi karyawan.  

Bahreinian et al. (2012) menegaskan kepemimpinan merupakan faktor penting 

dalam meningkatkan efektivitas, performa, dan produktifitas sebuah organisasi. 

Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kekuatan untuk dapat mempengaruhi 

orang lain dalam pencapaian tujuan (Lian dan Tui, 2012). Selanjutnya Yukl 

(2001:22) menyatakan bahwa kepemimpinan melibatkan proses pengaruh yang 

berkaitan dengan memudahkan kinerja tugas yang dilakukan secara kolektif pada 

sebuah organisasi. BPPKAD Kota Probolinggo membutuhkan tipe kepemimpinan 

yang mampu memberikan dorongan motivasi, pengaruh ideal, stimulasi dan 
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kewibawaan untuk menggerakan seluruh pegawai secara aktif, karena BPPKAD 

Kota Probolinggo bergerak pada bidang mengelola pendapatan, keuangan, aset-aset 

milik daerah yang memerlukan semangat dan dedikasi penuh dalam melakukan 

pekerjaannya. Hal yang serupa diungkapkan oleh Lian dan Tui (2012) yang 

menegaskan bahwa kepemimpinan transformasional lebih efektif dibandingkan 

dengan kepemimpinan transaksional. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Bass (1985), telah membagi Kepemimpinan Transformasional menjadi beberapa 

dimensi yang diantaranya yaitu idealized influence dimana pemimpin membawa 

pengaruh yang ideal dan menunjukkan prinsip dari visi misi, intellectual 

stimulation dimana pemimpin mengajak pengikut dalam menyelesaikan masalah, 

individualized consideration dimana pemimpin yang melakukan pendekatan 

kepada pengikut dalam mendengarkan kebutuhan individu, dan yang terakhir 

adalah inspirational motivation dimana pemimpin memberikan wawasan yang 

menarik dan menjadi inspirator bagi pengikutnya, yang pada akhirnya akan 

membuat para pengikut termotivasi. 

Dari berbagai penjelasan atau uraian latar belakang tersebut diperlukan untuk 

dilakukan penelitian untuk menganalisis work engagement pada BPPKAD Kota 

Probolinggo sehingga mengambil suatu judul “Pengaruh Organizational Justice 

terhadap Work Engagement dengan Transformational Leadership sebagai 

Moderasi”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka dapat 

disusun rumusan masalah penelitian pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, 
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dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo sebagai berikut: 

1. Apakah distributive justice berpengaruh terhadap Work Engagement? 

2. Apakah procedural justice berpengaruh terhadap Work Engagement? 

3. Apakah Transformational Leadership memoderasi hubungan antara 

distributive justice terhadap Work Engagement? 

4. Apakah Transformational Leadership memoderasi hubungan antara 

procedural justice terhadap Work Engagement? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun maksud atau tujuan dari penelitian ini pada Badan Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan distributif (distributive justice) terhadap 

Work Engagement. 

2. Untuk mengetahui pengaruh keadilan prosedural (procedural justice) terhadap 

Work Engagement. 

3. Untuk mengetahui pengaruh hubungan antara keadilan distributif (distributive 

justice) terhadap Work Engagement dengan Transformational Leadership 

sebagai variabel moderasi. 

4. Untuk mengetahui pengaruh hubungan antara procedural justice terhadap 

Work Engagement dengan Transformational Leadership sebagai variabel 

moderasi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

      Adapun kegunaan (manfaat) pada penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

 Penulis berharap penelitian ini bermanfaat untuk mendapatkan gambaran 

mengenai organizational justice yang dapat mempengaruhi work engagement 

dengan Transformational Leadership sebagai variabel moderasi  

2. Bagi Ilmu Pengetahuan       

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya 

konsentrasi Sumber Daya Manusia dan referensi untuk peneliti selanjutnya. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

 Secara garis besar penelitian ini disusun dalam lima bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB 1 : Pendahuluan 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan yaitu tentang 

bagaimana pengaruh organizational justice terhadap work engagement 

pada BPPKAD (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah) Kota Probolinggo dengan menggunakan Transformational 

Leadership sebagai moderasi, dilanjutkan dengan perumusan masalah 

yang berisi uraian masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika pada penulisan skripsi ini.  
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BAB 2 : Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan landasan teori mengenai organizational justice,work 

engagement dan transformational leadership, penelitian sebelumnya, 

hubungan antar variabel beserta hipotesis dan kerangka konseptual. 

BAB 3 : Metode Penelitian 

 Dalam bab ini akan dijelaskan pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, prosedur 

penentuan populasi & sampel, sumber dan jenis data, dan teknik analisis 

data yang digunakan. 

BAB 4 : Pembahasan 

 Bab ini terdiri dari gambaran secara umum organisasi tempat peneltian 

lakukan serta mengungkapkan mengenaideskripsi hasil penelitian, 

pembuktian hipotesis dan pembahasan. 

BAB 5 : Kesimpulan dan Saran 

 Bab ini merupakan bab akhir dari skripsi ini yang berisi tentang 

kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, serta saran-saran yang dapat 

diberikan kepada perusahaan sebagai bahan masukan yang berguna. 
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