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ABSTRAKSI

Sumber daya manusia adalah aset utama dalam menjalankan operasional perusahaan.
Tanpa adanya sumber daya manusia maka perusahaan tidak akan berkembang pesat.
Dibutuhkan peran organisasi dalam meningkatkan komitmen karyawan agar tercipta kinerja
yang tinggi. Perusahaan menyadari bahwa untuk menghasilkan kinerja yang tinggi serta
untuk mencapai keunggulan harus mengusahakan kinerja individual yang setinggi-tingginya,
karena pada dasarnya kinerja individual mempengaruhi kinerja tim dan pada akhirnya
mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu untuk menciptakan
kinerja yang lebih baik perusahaan memberikan keadilan distributif berupa penghargaan
kepada karyawan yang berkinerja baik hal ini karyawan akan meningkatkan komitmen
karyawan dimana karyawan akan merasa senang menjadi bagian dari organisasi dan ingin
selalu terlibat dengan organisasi. Lalu dengan adanya komitmen yang tinggi tersebut dapat
memunculkan rasa untuk membalas dengan perlakuan yang baik dan melakukan hal yang
lebih bagi organisasi. dimana perilaku lebih tersebut adalah Organizational Citizenship
Behaviour (OCB).

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Keadilan Distributif
terhadap Organizational Citizenship Behaviour (OCB) serta mengetahui pengaruh keadilan
distributif terhadap organizational citizenship behaviour melalui komitmen afektif. sampel
dalam penelitian ini berjumlah 45 orang terdiri dari karyawan pada divisi redaksi PT.Jawa
Pos Surabaya. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan Path Analysis, dengan
menggunakan program AMOS. Persamaan jalur yang dihasilkan adalah Z=0,59; Y=-
0,07X+0,75Z

Hasi lpenelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung
dimana pengaruh tidak langsung lebih besar dari pengaruh langsung. Hal ini ditunjukkan
dengan nilai Standardized Coeficientsebesar 0,446 dari keadilan distributif terhadap
komitmen afektif yaitu 0,593 dan komitmen afektif terhadap OCB dengan nilai 0,751
Sehingga nilai koefisien tidak langsung adalah 0,593 x 0,751 = 0,446 dimana CR
hitungpengaruhkeadilandistributif terhadap komitmen afektif 4,833 dengan tingkat
sinignifikansi 0,000; kemudian CR hitung pengaruh komitmen afektif terhadap OCB sebesar
5,635 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai Standardized Coeficient pengaruh
tidak langsung ini lebih besar dibandingkan dengan nilai Standardized Coeficient pengaruh
langsung yaitu sebesar -0,073 dimana CR hitung sebesar -0,551 dan tingkat signifikansi
sebesar 0,582. Hal ini berarti bahwa pengaruh keadilan distributif terhadap Organizational
Citizenship Behaviour (OCB) lebih besar jika melalui komitmen afektif.
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