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QUOTES 

 

“Successful and unsuccessful people do not vary greatly in their abilities. They vary 

in their desires tp reach their potential” 

-John Maxwell 

 

 

“Education is not the learning of the facts, it’s rather the training of the mind to think” 

 

-Albert Einstein 

 

 

“Formal education will make you a living; self-education will make you fortune” 

 

-Jim Rohn 
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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh kecerdasan emosional 

terhadap keadilan organisasi dan hubungannya terhadap kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi. data penelitian ini diambil dari karyawan tetap generasi millennial 

Bukalapak.com. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 105 karyawan 

tetap dengan syarat generasi millenial pada divisi kategori manajemen Bukalapak.com 

Plaza City View Kemang, Jakarta. Penelitian ini menggunakan 29 indikator pertanyaan 

menggunakan skala 6 poin. Pengambilan sampel dan hasil analisis menggunakan 

Structural Equation Modelling (SEM) dengan alat Amos 21. 

 Mayoritas generasi millennial saat ini mengejar karir mereka di bidang startup 

karena generasi mereka sangat melek teknologi dan hidup di era digital yang inovatif 

dan kreatif. Generasi millennial lebih cenderung ingin dihargai dengan upah yang cukup 

tinggi, jam kerja fleksibel, dan menginginkan promosi dalam waktu setahun. Mereka 

menunjukkan keakraban yang lebih besar dari generasi sebelumnya dengan 

komunikasi, media, dan teknologi digital. 

 Hasil menunjukan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap 

keadilan organisasi, kemudian keadilan organisasi memiliki pengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi dan kepuasan kerja memiliki pengaruh 

langsung yang signifikan terhadap komitmen organisasi. Temuan penelitian ini sangat 

membantu perusahaan khususnya di bidang startup yang mayoritasnya adalah 

millennial dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen organisasi, dan 

untuk penelitian selanjutnya 
 

Kata kunci : Kecerdasan Emosional, Keadilan Organisasi, Kepuasan Kerja, 

Komitmen Organisasi
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ABSTRACT 

 

This study aims to identify the influence of emotional intelligence on organizational 

justice and its relationship to job satisfaction and organizational commitment. This 

research data was taken from the permanent employees of the Bukalapak.com on 

millennial generation. The sample used in this study was 105 permanent employees 

with millennial requirements in the division of category management Bukalapak.com 

Plaza City View Kemang, Jakarta. This study uses 29 question indicators and using 6-

point scale. Sampling and analysis results using structural equation modeling (SEM) 

with Amos 21 tools. 

The majority of the current generation are pursuing their careers in the startup 

field because they are very tech savvy and live in an innovative and creative digital 

era. Millennials are more likely to be used with high wages, flexible working hours, 

and long term promotions. They show greater use of previous communication with 

media, and digital technology. 

  The results show that emotional intelligence has a positive effect on 

organizational justice, then organizational justice has a positive influence on job 

satisfaction and organizational commitment, afterwards job satisfaction have a 

significant direct influence on organizational commitment. The findings of this study 

are very helpful for company especially for startup sector. The majority of this company 

are millennials generation in order to improve job satisfaction and organizational 

commitment to stay in this organization, and for further research for each topics. 
 

Keywords: Emotional Intelligence, Organizational Justice, Job Satisfaction, 

Organizational Commitment 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Generasi Y atau millennial yang menurut Howe & Strauss (1991) 

merupakan kelahiran di antara tahun 1982 sampai dengan 2000, yaitu generasi 

sebagai pembelajar dan pengguna teknologi Oh & Reeves, (2014) Generasi 

millennial tumbuh di era digital. Mereka menunjukkan keakraban yang lebih besar 

dari generasi sebelumnya dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. 

Generasi millennial dianggap skeptik terhadap komitmen jangka panjang, dan 

dikatakan menginginkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pekerjaan. Generasi 

ini dapat bekerja dalam tim, menginginkan pekerjaan yang benar-benar penting 

bagi mereka, bersikap kewarganegaraan, sadar lingkungan, percaya diri, optimis 

dan sadar sosial (Gentry et al, 2011). 

Mayoritas generasi millennial pada saat ini meniti karirnya di bidang startup 

dikarenakan mereka merupakan generasi yang sangat melek terhadap teknologi 

serta menjalani kehidupan di era digital yang kreatif, inovatif, dan dinamis. 

Generasi millennial lebih cenderung ingin dihargai dengan upah yang cukup tinggi, 

jam kerja fleksibel, dan menginginkan promosi dalam waktu setahun. Kehadiran 

generasi millennial di dunia kerja khususnya dalam industri startup, hal itu menjadi 

peluang besar untuk perkembangan dan kemajuan inovasi digital yang 

Pengaruh Emotional Intelligence..., Monev Juniarizty, Ma.-Ibs, 2018



2 

 

     Indonesia Banking School 

dihasilkan oleh industri startup itu sendiri     

   

 

Gambar 1.1 Pengguna Internet Berdasarkan 

Kelompok Usia Tahun 2017 

Sumber: (www.databoks.katadata.co.id.htm) 

 

Kelompok usia produktif merupakan pengguna internet terbanyak di Indonesia. 

Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), hampir 

separuh dari total pengguna internet di Indonesia merupakan masyarakat dalam 

kelompok usia 19-34 tahun (49,52%). Pengguna internet terbanyak kedua 

merupakan kelompok usia 35-54 tahun (29,55%), kelompok usia 13-18 tahun 

(16,68%), dan pengguna dengan usia di atas 54 tahun (4,24%). Jumlah pengguna 

internet di Indonesia pada 2017 mencapai 143,26 juta jiwa dengan penetrasi 

mencapai 54,6% dari populasi (www.databoks.katadata.co.id.html). Pada lingkungan 

organisasi, reaksi spontan tentang keadilan dalam bentuk hasil perilaku dan 

16.68%
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0.00%
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emosional muncul setelah diambil keputusan spesifik yang berdampak negatif 

terhadap karyawan Choudhary, Deswal, & Philip, (2013) menjelaskan bahwa 

organizational justice dapat mempengaruhi organizational commitment dan job 

satisfaction. Mowday, Steers, & Porter, (1979) mendefinisikan organizational 

commitment sebagai keyakinan yang kuat dalam tujuan organisasi, dan nilai-nilai, 

kesediaan untuk melakukan banyak usaha atas nama organisasi dan keinginan kuat 

untuk tetap menjadi anggota organisasi. 

Dampak emotional intelligence pada karyawan terdapat pada bukti empiris 

yang menunjukkan bahwa emotional intelligence dapat membantu tingkat job 

satisfaction yang lebih tinggi. Emotional intelligence juga terkait dengan hasil 

pekerjaan afektif lainnya seperti job satisfaction, organizational commitment, dan 

turnover intention. Regulasi emosi yang berfokus pada respon harus 

memungkinkan karyawan untuk memiliki hubungan yang lebih baik dengan rekan 

kerja dan supervisor, serta kepuasan yang lebih besar dalam pekerjaan mereka. 

Kehadiran kondisi emosional positif dari karyawan juga akan mengarah pada afeksi 

positif terhadap lingkungan kerja dan organisasi (Wong & Law, 2002). 

 Karyawan dengan emotional intelligence yang tinggi mengalami 

pengalaman organizational justice yang positif cenderung menunjukkan 

kontekstual yang lebih tinggi terhadap kinerja daripada karyawan dengan emotional 

intelligence rendah, sebagai karyawan yang memiliki emotional intelligence tinggi 

lebih mampu melihat dan menilai sebagai pengalaman positif, dan menanggapi 

secara positif  (Devonish & Greenidge, 2010).  Mengingat job satisfaction menjadi salah 
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satu hal penting dalam diri seorang karyawan maka perusahaan harus menyadari 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi job satisfaction karyawan. Sehingga 

dengan adanya  job satisfaction yang dimiliki oleh karyawan, besar kemungkinan 

karyawan akan bekerja secara optimal. Sebaliknya, karyawan yang memiliki 

ketidakpuasan kerja akan sulit untuk mengeksplorasi semua kemampuan yang 

dimilikinya dengan optimal. Job satisfaction yang tinggi sangat mempengaruhi 

produktivitas yang positif dan dinamis sehingga mampu memberikan keuntungan 

nyata, tidak hanya bagi perusahaan atau organisasi tetapi juga keuntungan bagi  

karyawan itu sendiri (Puspasari, 2011). 

 Karyawan dengan komitmen yang tinggi tetap tinggal dengan organisasi 

karena mereka mengenal organisasi dan terikat untuk tetap menjadi anggota 

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (Susetyo, 2016). Karyawan sebagai 

sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan pada dasarnya adalah manusia 

biasa yang memiliki berbagai kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut haruslah 

terpenuhi agar karyawan merasakan kenyamanan dalam bekerja. Kebutuhan-

kebutuhan karyawan yang dimaksud dapat berupa kebutuhan yang bersifat fisik 

ataupun kebutuhan yang bersifat psikis. Salah satu kebutuhan diuntungkan karena 

komitmen psikis karyawan yaitu adanya kepuasan dalam bekerja. Terciptanya job 

satisfaction karyawan selanjutnya akan menimbulkan komitmen karyawan 

terhadap organisasi atau perusahaan. Apabila job satisfaction meningkat, 

perusahaan karyawan akan bertambah. Kemudian adanya komitmen karyawan 

tersebut akan menurunkan tingkat keinginan karyawan untuk berpindah ke 
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perusahan lain (Amran & Rohendi, 2017). 

Seluruh perusahaan yang terdiri dari karyawan dan calon karyawan 

merupakan dasar bagi kemajuan perusahaan tersebut. Karena terpengaruh oleh 

faktor lingkungan, baik itu dari dalam ataupun luar perusahaan, karyawan mungkin 

akan memilih untuk meninggalkan organisasi atau perusahaan, yang mana hal ini 

secara bergantian akan menghasilkan masalah perpindahan (turnover) bagi 

organisasi atau perusahaan (Amran & Rohendi, 2017). 

Job satisfaction memiliki pengaruh terhadap keputusan apakah akan tetap 

bertahan dengan pekerjaannya sekarang ataukah berpindah ke pekerjaan lain. Jika 

pekerja tidak puas dengan pekerjaan mereka, tentunya mereka akan meninggalkan 

organisasi atau perusahaan tempat dia bekerja. Jika pekerja yakin bahwa mereka 

telah diperlakukan adil dan mendapatkan penghargaan yang layak, bisa jadi mereka 

tidak akan berpindah ke perusahaan lain (Aydogdu & Asikgil, 2011). Schermerhorn 

et al (2011), organizational commitment adalah tingkat kesetiaan yang dirasakan 

individu terhadap organisasi. penelitian siqueira (2008) menyelidiki job satisfaction 

berarti mengevaluasi berapa banyak pengembalian yang ditawarkan oleh 

perusahaan dalam gaji dan promosi untuk memuaskan diri sendiri, seberapa 

karyawan nyaman dengan rekan kerja dan para atasan, dan berapa banyak tugas 

yang diberikan karyawan dapat memberikan perasaan menyenangkan.    

 

 

Tabel 1.1 Data Turnover Bukalapak.com  
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Plaza City View, Kemang Tahun 2016-2018 

 

2016 2017 2018 

Total Out % Total Out % Total Out % 

780 79 10% 1100 98 9% 1300 16 1% 

Berdasarkan data dari Bukalapak.com Plaza City View Kemang 

mengemukakan bahwa tingkat turnover intention karyawan Bukalapak.com Plaza 

City View Kemang mengalami penurunan setiap tahunnya. Turnover pada tahun 

2016-2018 yang dimana pada tahun 2016 sebesar 10%, kemudian pada tahun 2017 

mengalami penurunan kembali sebesar 1% yaitu menjadi 9%. Pada tahun 2018 

mengalami penurunan kembali sebesar 8% yaitu menjadi 1%, hal tersebut menjadi 

indikasi bahwa keinginan berpindah pekerjaan (turnover intention) pada karyawan 

rendah. Hasil lain yang didapat dari observasi yang dilakukan dengan karyawan 

terkait dapat diketahui bahwa karyawan menerima gaji sesuai yang diberikan 

perusahaan menimbulkan kepuasaan dalam bekerja, maka hal tersebut dapat 

menciptakan kenyamanan dalam diri karyawan sehingga ada keinginan untuk tetap 

tinggal dengan perusahaan serta mayoritas pekerja mudah bekerjasama dengan 

rekan kerjanya di tempat kerja. 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk menganalisis 

pengaruh emotional intelligence terhadap organizational justice, serta 

hubungannya dengan job satisfaction dan organizational commitment pada 

generasi millennial dengan mengambil objek yaitu karyawan tetap divisi category 

management pada Bukalapak.com kategori generasi millennial yang berlokasi di 
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Plaza City View, Kemang, Jakarta Selatan. 

1.2 Ruang Lingkup Masalah 
 

  

Metode penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, pengambilan data 

dilakukan melalui kuesioner. Penelitian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut: 

1. Variabel Endogen dalam penelitian ini adalah emotional intelligence dan 

organizational justice. Emotional intelligence menurut (Robbins & Judge, 

2016) adalah kemampuan seseorang untuk merasakan emosi dalam diri dan 

orang lain, memahami makna emosi-emosi ini, dan mengatur emosi- emosinya 

sendiri (Meisler, 2013). 

2. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah job satisfaction dan 

organizational justice. Organizational justice memainkan peran penting dalam 

organisasi dan mempengaruhi kualitas perilaku dengan orang-orang di 

organisasi, sikap dan komitmen mereka terhadap organisasi (Dehkordi, 

Mohammadi, & Yektayar, 2013). Salah satu bentuk dari organizational justice 

adalah keadilan distributif, yang merujuk pada pengalokasian hasil seperti 

dalam bentuk gaji. Apabila seorang pegawai mempersepsikan bahwa gaji yang 

diterimanya diberikan secara adil, maka dapat memunculkan perasaan 

menyenangkan, yang pada akhirnya menimbulkan kepuasan dalam bekerja 

(Naway, 2014). 

3. Objek penelitian ini yaitu karyawan tetap kategori generasi millennial pada 

divisi category management Bukalapak.com. Peneliti melakukan penelitian 
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pada karyawan tetap kategori generasi millennial yang sudah bekerja selama 1 

tahun atau lebih, karena sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan menjadi 

peluang besar untuk perkembangan inovasi digital khususnya dalam industri 

startup dengan kehadiran generasi millennial yang sangat melek terhadap 

teknologi dan situs jual beli online berbasis startup ini sedang meningkat pesat 

dengan memanfaatkan akses teknologi smartphone. Dengan kehadiran generasi 

millennial di dunia kerja khususnya dalam industri startup dapat menjadi 

peluang besar untuk perkembangan dan kemajuan inovasi digital yang 

dihasilkan oleh industri startup itu sendiri. 
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1.3      Identifikasi Masalah 

Fenomena yang terjadi berdasarkan data dari Bukalapak.com Plaza City 

View Kemang mengemukakan bahwa tingkat turnover intention karyawan 

Bukalapak.com Plaza City View, Kemang mengalami penurunan setiap tahunnya 

yakni pada tahun 2016-2018. Pada tahun 2016 sebesar 10%, kemudian pada tahun 

2017 sebesar 9%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali sebesar 1%, hal 

tersebut menjadi indikasi bahwa keinginan berpindah pekerjaan (turnover 

intention) pada karyawan rendah. Hasil lain yang didapat dari wawancara dengan 

karyawan terkait dapat diketahui bahwa karyawan menerima gaji yang diberikan 

perusahaan menimbulkan kepuasaan dalam bekerja, maka hal tersebut dapat 

menciptakan kenyamanan dalam diri karyawan sehingga ada keinginan untuk tetap 

tinggal dengan perusahaan.  

Maka penulis akan meneliti pengaruh emotional intelligence terhadap 

organizational justice, serta hubungannya dengan job satisfaction dan 

organizational commitment pada generasi millennial dengan mengambil objek 

yaitu karyawan tetap divisi category management pada Bukalapak.com kategori 

generasi millennial yang berlokasi di Plaza City View, Kemang, Jakarta Selatan. 

1.4      PerumusanMasalah 

 

 

1. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil suatu 

perumusan masalah sebagai berikut: 
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2. Apakah emotional intelligence mempunyai pengaruh positif terhadap 

organizational justice? 

3. Apakah organizational justice mempunyai pengaruh positif terhadap job 

satisfaction? 

4. Apakah organizational justice mempunyai pengaruh positif terhadap 

organizational commitment? 

5. Apakah  job satisfaction mempunyai pengaruh positif terhadap 

organizational commitment? 

1.5      Pembatasan Masalah 

 

  Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang 

dimaksud, dalam penelitian ini penulis membatasinya dengan : 

1. Penulis membatasi penelitian pada emotional intelligence terhadap 

organizational justice dan hubungannya dengan job satisfaction dan 

organizational commitment pada generasi millennial karyawan tetap 

Bukalapak.com 

2. Lokasi penelitian yang digunakan adalah kantor Bukalapak.com di Plaza City 

View, Kemang Timur, Jakarta Selatan dengan responden yaitu karyawan tetap 

divisi category management dengan kategori generasi millennial. 

1.6 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka penulis memiliki 

Pengaruh Emotional Intelligence..., Monev Juniarizty, Ma.-Ibs, 2018



11 

 

     Indonesia Banking School 

maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh positif emotional intelligence terhadap 

organizational justice.  

2. Menganalisis  pengaruh positif organizational justice terhadap job 

satisfaction. 

3. Menganalisis pengaruh positif organizational justice terhadap 

organizational commitment. 

4. Menganalisis pengaruh positif job satisfaction terhadap organizational 

commitment. 

1.7 Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi Akademisi, khususnya dalam ruang lingkup manajemen sumber daya 

manusia, penulis berharap hasil penelitian ini dapat meningkatkan 

pengetahuan, memberikan kontribusi dalam teori-teori sumber daya 

manusia khususnya pada variabel emotional intelligence, organizational 

justice, job satisfaction, dan organizational commitment serta dapat 

memberikan acuan bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami 

emotional intelligence terhadap organizational justice yang dirasakan 

karyawan tetap divisi category management Bukalapak.com dalam 

pekerjaan mereka sehari-hari dan pengaruhnya dengan job satisfaction dan 

organizational commitment 
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3. Bagi Perusahaan, penulis berharap agar penelitian ini dapat meningkatkan 

kualitas karyawan khususnya generasi millennial saat ini agar dapat 

memiliki value yang lebih baik di masa yang akan datang dengan 

keceradasan emosional yang baik terhadap keadilan pada atasannya serta 

dapat melayani pelanggan/klien dengan baik dalam industri startup saat ini. 

1.8 Sistematika Penulisan 

 

Merupakan tata urutan pengujian penelitian ini dan dimaksudkan untuk 

mempermudah penyusunan penelitian. 

 Sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 

   Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar 

pemikiran penelitian ini,ruang lingkup masalah, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

   Bab ini menguraikan mengenai landasan teori, konsep, dan penelitian 

sebelumnya yang relevan sampai dengan konsep hipotesis yang dikembangkan 

dalam penelitian ini, kerangka pikir, serta definisi dan pengukuran variabel yang 

diperlukan dalam penelitian ini. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 

  Bab ini menguraikan mengenai populasi dan sampel, sumber dan jenis 

data yang akan digunakan dalam penelitian ini, dan alat analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Merupakan hasil dan pembahasan berisi inti dari penulisan penelitian 

gambaran umum obyek penelitian, serta analisis dan pembahasannya. 

 BAB V PENUTUP 

 

 Merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran 

yang diberikan peneliti setelah melakukan analisis pembahasan. 

 

BAB V PENUTUP 

 

 Merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran 

yang diberikan peneliti setelah melakukan analisis pembahasan. 

 

BAB V PENUTUP 

 

 Merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran 

yang diberikan peneliti setelah melakukan analisis pembahasan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 

Empat hal utama yang akan dijabarkan dalam bab tinjauan pustaka ini, 

yaitu mengenai generasi millennial, emotional intelligence, organizational 

justice, job satisfaction dan organizational commitment. 

2.1.1 Generasi Millennial  

 Generasi millennial atau gen Y menurut Howe & Strauss (1991) merupakan 

generasi kelahiran 1982 – 2000, yaitu generasi pembelajar dan pengguna 

teknologi (Oh & Reeves, 2014). Perbedaan tentang gen Y dengan generasi 

sebelumnya dalam pendidikan tetap ada, terutama mengenai karakteristik gen Y 

sebagai pembelajar dan pengguna teknologi (Bennett, Maton & Kervin, 2008). 

Generasi millennial merupakan pribumi digital atau digital natives. Mereka telah 

menghabiskan seluruh hidup mereka dikelilingi oleh computer, video game, CD 

player, video camera, dan handphone (Prensky, 2001). Generasi Y memiliki 

tingkat harga diri dan narsisme (menganggap diri baik) lebih besar daripada 

generasi sebelumnya. Hal ini tentu berdampak terhadap ekspektasi besar mereka 

di tempat kerja (terkait dengan penghargaan serta kondisi kerja) (Subandowo, 

2017). Bursch, (2014) mengatakan bahwa Generasi Y diidentifikasikan sebagai 

generasi yang paling beragam dalam sifat, 
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perilaku, dan kultur; serta Generasi Y pula akan sangat mewarnai keragaman di 

tempat kerja. Kilber, Barclay, & Ohmer, (2014) menyatakan karakteristik yang 

terbentuk pada generasi milenial adalah kecanduan internet, percaya diri dan 

harga diri yang tinggi, lebih terbuka dan bertoleransi terhadap perubahan, 

memperlihatkan gaji dan pemberian pengakuan untuk individu, jadwal kerja yang 

fleksibel, serta career advancement sebagai faktor yang penting bagi generasi 

milenial. Millennial dibesarkan dengan akses 24/7 ke internet, Millennial adalah 

penduduk asli digital. Pengalaman ini terbentuk dengan bagaimana mereka 

mencari informasi, memecahkan sebuah masalah, berhubungan dengan orang 

lain, dan berkomunikasi. Kelancaran teknologi ini adalah efek pada interaksi 

dengan orang lain dan harapan aliran informasi mungkin menjadi akar dari 

beberapa konflik tempat kerja antara millennial dan Baby Boomers. Baby 

Boomers dibesarkan secara hierarkis pada lingkungan tempat kerja di mana aliran 

informasi sangat terbatas. Millennial mengharapkan informasi segera dan 

berkomunikasi melalui pesan teks (Valcour, 2013).  

 Pengalaman hidup ini membentuk Millennials menjadi tujuan dan 

pencapaian yang berorientasi serta untuk menghargai sosial dan tanggung jawab 

perusahaan. Mereka adalah pemain tim yang baik, optimis, dan paham teknologi. 

Pengalaman hidup ini membentuk millennial menjadi tujuan dan pencapaian yang 

berorientasi serta untuk menghargai sosial dan tanggung jawab perusahaan.  
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Mereka adalah pemain tim yang baik, optimis, dan paham teknologi (Valcour, 

2013). Millennial juga merupakan generasi yang paling terdidik. Mereka 

mendambakan pekerjaan yang berarti di mana mereka merasa menjadi bagian misi 

organisasi, dan nilai pekerjaan yang berarti serta membantu orang lain lebih dari 

sekadar cek gaji. Work-life balance adalah harapan mendasar bagi generasi 

millennial, yang berharap dapat melakukan pekerjaannya kapan dan di mana saja 

mereka inginkan (Dowd-Higgins, 2013). 

2.1.2 Human Resource Management 

 

Human resource management adalah proses memperoleh, pelatihan, 

penilaian, dan kompensasi karyawan, dan memperhatikan hubungan kerja 

mereka, kesehatan dan keselamatan, dan masalah keadilan (Dessler, 2011). 

Menurut G.R. Terry, human resource management adalah suatu proses yang khas 

yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-

sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut Hasibuan, human resource 

management adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja 

agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, 

dan masyarakat (Hasibuan, 2017). 
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2.1.2.1 Fungsi Human Resoruce Management 

 

            Dessler (2011) fungsi manajemen dibagi menjadi 5, antara lain: 

1. Perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan standar; mengembangkan 

aturan dan prosedur; mengembangkan rencana dan peramalan. 

2. Pengorganisasian, yaitu memberi setiap bawahan tugas tertentu; 

mendirikan departemen; mendelegasikan otoritas kepada bawahan; 

membangun saluran otoritas dan komunikasi; mengoordinasikan 

bawahan bekerja. 

3. Staffing, yaitu menentukan jenis orang yang harus Anda pekerjakan; 

merekrut calon karyawan; memilih karyawan; melatih dan 

mengembangkan karyawan; pengaturan standar kinerja; mengevaluasi 

kinerja; karyawan konseling; memberi kompensasi kepada karyawan. 

4. Memimpin, yaitu endapatkan orang lain untuk menyelesaikan 

pekerjaan; mempertahankan moral; memotivasi bawahan. 

5. Mengontrol, yaitu menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar 

kualitas, atau produksi tingkat; memeriksa untuk melihat bagaimana 

kinerja aktual dibandingkan dengan standar-standar ini; mengambil 

tindakan korektif, sesuai kebutuhan. 
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2.1.3 Emotional Intelligence 

 

2.1.3.1 Definisi Emotional Intelligence 

 

Emotional intelligence menurut Robbins & Judge (2016) adalah 

kemampuan seseorang untuk merasakan emosi dalam diri dan orang lain, 

memahami makna emosi, dan mengatur emosinya sendiri. Orang yang tahu emosi 

mereka sendiri dan pandai membaca isyarat emosional, misalnya mengetahui 

mengapa mereka marah dan bagaimana mengekspresikan diri tanpa melanggar 

norma, kemungkinan besar akan efektif. Emotional intelligence dapat dinyatakan 

sebagai kualitas seseorang untuk menemukan,mengevaluasi, dan mengendalikan itu 

emosi orang lain, diri sendiri dan kelompok (Saeed et al., 2014). J. D. Mayer & P. 

Salovey (1997) menyatakan emotional intelligence secara keseluruhan adalah 

gabungan dari 3 kemampuan penalaran emosional yang berbeda: mempersepsikan, 

memahami, dan mengatur emosi. 

2.1.3.2 Komponen Emotional Intelligence 

  Menurut Luthans (2006) model kemampuan emotional intelligence terdiri 

dari empat komponen. Kelima komponen dari emotional intelligence antara lain: 

1. Self awareness atau kesadaran diri, yaitu pemahaman diri  atau pengetahuan 

tentang perasaan sebenarnya pada satu kejadian. 

2. Self regulation atau pengaturan diri, yaitu menangani emosi untuk 

memudahkan, bukan menghalangi tugas atau tidak setuju dengan emosi negatif 

Pengaruh Emotional Intelligence..., Monev Juniarizty, Ma.-Ibs, 2018



19 

 

Indonesia Banking School  

dan kembali pada jalur konstruktif untuk penyelesaian masalah. 

3. Self motivation atau motivasi diri, yaitu tetap pada tujuan yang diinginkan atau 

mengatasi impuls emosi negatif dan menunda gratifikasi untuk memperoleh 

hasil yang diinginkan. 

4. Empathy atau empati, yaitu memahami dan sensitif dengan perasaan orang lain 

atau dapat merasakan apa yang dirasakan dan diinginkan orang lain. 

Social skills atau keterampilan sosial, yaitu kemampuan membaca situasi 

sosial atau lancar dalam berinteraksi dengan orang lain dan membentuk jaringan 

serta dapat menuntun emosi dan tindakan orang lain. 

2.1.3.3 Indikator Emotional Intelligence  

Tofighi et al (2015) mengemukakan indikator yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

A. Kesadaran diri (self awareness)  

1. Saya percaya diri pada kemampuan saya. 

2. Saya memiliki peran terhadap kesulitan yang saya hadapi. 

B. Manajemen mandiri (self management) 

1. Saya dapat dipercaya 

2. Anda menoleransi kekecewaan tanpa ketidaknyamanan.  
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C. Kesadaran sosial (social awareness) 

1. Saya memahami perasaan orang lain 

2. Ketika saya marah, saya menyesal setelahnya. 

D. Manajemen hubungan (relationship management) 

1. Saya menunjukkan kepada orang lain bahwa apa yang saya rasakan itu 

penting pada diri saya 

2. Saya langsung berhadapan dengan orang lain dalam situasi sulit. 

 

 Dalam penelitian ini indikator yang digunakan pada variabel emotional 

intelligence  yaitu sebanyak 8 indikator. Hal tersebut menunjukkan penggunaan 

indikator yang tidak banyak jumlahnya sehingga peneliti hanya menyederhanakan 

dari variabel dan memilih untuk tidak di dimensikan. 
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2.1.3 Organizational Justice 

 

2.1.3.1 Definisi Organizational Justice 

 

Organizational  justice  adalah  masalah  dalam  sebagian  besar 

keputusanhuman  resource  management. Sebuah perusahaan yang adil adalah 

tidak memihak dan tidak bias dalam cara melakukan sesuatu. Sehubungan dengan 

hubungan karyawan, para ahli umumnya mendefinisikan organizational justice 

dalam hal setidaknya dua komponen keadilan distributif dan keadilan prosedural 

(Dessler, 2011). 

Organizational justice adalah penilaian seseorang tentang sejauhmana 

dirinya diperlakukan secara adil oleh organisasi yang diukur berdasarkan dimensi 

keadilan distributif, keadilan prosedural dan keadilan interaksional (Naway, 

2014). 
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2.1.3.2 Komponen Organizational Justice 

 

Gagasan organizational justice penting dalam perilaku organisasi dan 

dalam hal teori keadilan, maka ada tiga komponen menurut Schermerhorn et al 

(2011), antara lain: 

1. Keadilan prosedural (procedural justice) adalah sejauh mana aturan dan 

prosedur yang ditentukan oleh kebijakan diikuti dengan benar dalam 

semua kasus dimana mereka diterapkan. 

2. Keadilan distributif (distributive justice) adalah sejauh mana semua 

orang diperlakukan sama di bawah kebijakan, tanpa memandang ras, 

etnis, jenis kelamin, usia atau karakteristik demografis lainnya. 

3. Keadilan interaksional (interactional justice) adalah sejauh mana orang 

yang dipengaruhi oleh keputusan diperlakukan dengan martabat dan rasa 

hormat. 

2.1.3.3 Indikator Organizational Justice 

 

Menurut Crow, Lee, & Joo, (2012) mengemukakan indikator yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

A. Procedural justice 

 

1. Penilaian secara adil tanpa memperhatikan jaringan sosial yang 

berhubungan dengan pendidikan saya.  

2. Penilaian kinerja secara adil dengan mempertimbangkan apa yang saya 
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kerjakan. 

3. Tekanan diluar tidak mempengaruhi penilaian kinerja saya.   

4. Kriteria standar digunakan untuk penilaian. 

5. Saya dan supervisor berkomunikasi saat periode evaluasi. 

B. Interactional justice 

 

1. Atasan saya menghargai pendapat saya 

2.  Atasan saya menghindari prasangka secara pribadi 

3.  Atasan saya memperlakukan saya  dengan baik. 

4. Atasan saya menghargai hak saya sebagai bawahan. 

5.  Atasan saya mencoba untuk jujur kepada saya. 

C. Distributive justice 

  

1. Saya diberikan reward untuk pekerjaan yang saya kerjakan. 

2. Gaji yang diberikan adil dan sesuai dengan pengalaman kerja saya yang 

sebelumnya. 

3. Saya digaji secara adil dengan apa yang saya kerjakan untuk perusahaan. 

4. Penilaian kinerja saya menggambarkan tanggung jawab pekerjaan saya. 

5. Penilaian kinerja saya menggambarkan kesulitan pekerjaan saya. 
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Dalam penelitian ini indicator yang digunakan pada variabel organizational justice 

yaitu sebanyak 11 indikator. Hal tersebut menunjukkan penggunaan indicator yang 

tidak banyak jumlahnya sehingga peneliti hanya menyederhanakan dari variabel 

dan memilih untuk tidak di dimensikan. 

2.1.3 Job Satisfaction 

 

2.1.3.1 Definisi Job Satisfaction 

 

Job satisfaction menurut Robbins & Judge (2016) adalah perasaan positif 

tentang pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi karakteristiknya, orang dengan 

job satisfaction tinggi memegang perasaan positif tentang pekerjaan, sementara 

orang dengan kepuasan rendah memegang perasaan negatif.  Menurut 

Schermerhorn et al (2011) job satisfaction adalah sikap yang mencerminkan 

perasaan positif dan negatif seseorang terhadap pekerjaan, rekan kerja, dan 

lingkungan kerja. Membantu oranglain dalam mencapai job satisfaction 

dianggap sebagai hasil kunci yang dicapai manajer yang efektif, yaitu mereka 

menciptakan perilaku lingkungan kerja di mana orang mencapai kinerja tinggi 

dan job satisfaction yang tinggi.  

Luthans (1998) mendefinisikan job satisfaction sebagai hal yang 

menyenangkan atau keadaan emosi positif yang dihasilkan dari penilaian 

pekerjaan atau pengalaman pekerjaan seseorang. Ini adalah hasil dari persepsi 

karyawan tentang seberapa baik pekerjaan mereka menyediakan hal-hal yang 

dipandang penting (Azeem, 2010). 
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2.1.3.2 Aspek-aspek Job Satisfaction 

 

Lima aspek job satisfaction yang diukur menurut Schermerhorn et al 

(2011), antara lain: 

1. Pekerjaan itu sendiri (the work itself) yaitu tanggung jawab, minat, dan 

pertumbuhan 

2. Kualitas pengawasan (quality of supervision), yaitu bantuan teknis dan 

dukungan sosial 

3. Hubungan dengan rekan kerja (relationship with co-workers), yaitu 

keharmonisan sosial dan rasa hormat. 

4. Peluang promosi (promotion opportunities), yaitu peluang untuk 

kenaikan jabatan. 

5. Gaji (pay), yaitu kecukupan atau kepuasan gaji dan persepsi keadilan 

yang dirasakan. 

2.1.3.3 Indikator Job Satisfaction  

 

Menurut Crow, Lee, & Joo, (2012) mengemukakan indikator yang 

digunakan sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan, saya puas dengan pekerjaan saya. 

 

2. Saya lebih menyukai pekerjaan saya. 

 

3. Saya menghabiskan waktu saya untuk bekerja keras. 
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4. Saya merasa dihargai dalam pekerjaan saya. 

 

5. Saya proaktif dalam pekerjaan saya. 

 

6. Pekerjaan saya penting dalam hidup saya. 

 

 

2.1.4 Organizational Commitment 

 

2.1.4.1 Definisi Organizational Commitment 

 

Organizational commitment menurut Robbins & Judge 92016) adalah 

sejauh mana karyawan mengidentifikasi dengan organisasi tertentu dan 

tujuannya serta keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam 

organisasi. Sedangkan menurut Schermerhorn et al (2011), organizational 

commitment adalah tingkat kesetiaan yang dirasakan individu terhadap 

organisasi. Individu dengan organizational commitment yang tinggi sangat 

mengidentifikasikan diri dengan organisasi dan bangga dalam menganggap 

diri mereka sebagai anggota. 

Menurut (Alnıaçık et al., 2012) organizational commitment 

merupakan sikap dari seorang individu karyawan terhadap perusahaan yang 

terdiri dari kepercayaan yang kuat dalam penerimaan sasaran dan nilai 

perusahaan, kemauan untuk melakukan upaya yang keras untuk perusahaan 

dan kemauan yang kuat untuk mempertahankan hubungan dengan 

perusahaan. 

Mowday, Steers, & Porter, (1979) mendefinisikan organizational 

commitment sebagai keyakinan yang kuat dalam tujuan organisasi, dan nilai-
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nilai, kesediaan untuk melakukan banyak usaha atas nama organisasi dan 

keinginan kuat untuk tetap menjadi angota organisasi. 

2.1.4.2 Komponen Organizational Commitment 

 

Menurut Allen & Meyer, (1991) menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) 

komponen organizational commitment, yaitu : 

(1) Komitmen afektif (affective commitment), yaitu mengacu pada 

keterikatan emosional karyawan, identifikasi, dan keterlibatan dalam 

organisasi. 

(2) Komitmen berkelanjutan (continuance commitment), yaitu mengacu 

pada kesadaran akan biaya yang terkait dengan meninggalkan 

organisasi. 

(3) Komitmen normatif (normative commitment), yaitu mencerminkan 

perasaan kewajiban untuk melanjutkan pekerjaan. 
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2.1.4.3 Indikator Organizational Commitment 

 

Menurut Crow, Lee, & Joo, (2012) mengemukakan indikator yang 

digunakan sebagai berikut: 

1. Saya dikenal dengan baik sebagai anggota organisasi 

 

2. Saya merasa terikat dengan organisasi saya 

 

3. Pekerjaan saya sangat berarti bagi saya 

 

4. Organisasi ini seperti keluarga dan saya adalah salah satunya. 
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2.2 Penelitian Terdahulu  
                

               Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 
NAMA 

PENELITI 
JUDUL VARIABEL HASIL PENELITIAN 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

(Sancoko & 

Panggabean, 

2015) 

 

Pengaruh Keadilan 

Organisasi Terhadap 

Komitmen 

Organisasional 

Dengan Kepuasan 

Kerja Sebagai 

Variabel Intervening 

di Sekolah Santa 

Ursula BSD 

 

 

 

Keadilan 

organisasi, 

komitmen 

organisasional, 

dan kepuasan 

kerja 

Keadilan organisasi 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

organisasi, Keadilan 

organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap komitmen 

organisasi, Kepuasan kerja 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

komitmen organisasional. 

 

 

 

2 

 

 

(Bakhshi, 

Kumar, & 

Rani, 2009) 

 

Organizational 

Justice Perceptions 

as Predictor of Job 

Satisfaction and 

Organization 

Commitment/ 

 

Perceived 

Organizational 

Justice, Job 

satisfaction, 

Organizational 

Commitment 

Distributive justice dan 

procedural justice 

berpengaruh positif 

terhadap job satisfaction, 

distributive justice dan 

procedural justice 

berpengaruh positif 

terhadap organizational 
commitment. 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

NO 
NAMA 

PENELITI 
JUDUL VARIABEL HASIL PENELITIAN 

 

 

3 

 

 

(Fabio & 

Palazzeschi, 

2012) 

Organizational 

justice: personality 

traits or emotional 

intelligence? 

an empirical study in 

an italian 
hospital context 

organizational 

justice, 

personality 

traits, dan 

emotional 

intelligence 

Emotional intelligence 

berpengaruh positif 

terhadap personalitiy traits 

dan Emotional intelligence 

berpengaruh positif 

terhadap organizational 
justice 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

(Naway, 2014) 

 

 

Pengaruh 

Pengembangan 

Karir, Persepsi 

Tentang Keadilan 

Organisasi, Dan 

Kepuasan Kerja 

Terhadap 

Organizational 

Citizenship Behavior 

 

 

Pengembangan 

karir, persepsi 

keadilan 

organisasi, 

kepuasan 

kerja, dan 

organizational 

citizenship 

behavior 

OCB berpengaruh positif 

terhadap pengembangan 

karir, keadilan organisasi 

berpengaruh positif 

terhadap OCB, Kepuasan 

kerja berpengaruh positif 

terhadap OCB, 

pengembangan karir 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja, 

dan keadilan organisasi 

berpengaruh positif 
terhadap kepuasan kerja. 
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  Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
 

 

NO 
NAMA 

PENELITI 
JUDUL VARIABEL HASIL PENELITIAN 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

(Teneh, Tewal 

& Tawas, 2015) 

 

Analisis Peran 

Kepemimpinan, 

Keadilan 

kompensasi dan 

Kepuasan kerja 

Terhadap Komitmen 

Organisasi dan 

Kinerja Pegawai 

Pada Dinas Koperasi 

dan UMKM Provinsi 

Sulawesi Utara 

 

Peran 

Kepemimpinan, 

keadilan 

kompensasi, 

kepuasan kerja, 

komitmen 

organisasi, dan 

kinerja pegawai 

Peran kepemimpinan 

berpengaruh positif pada 

komitmen organisasi, 

keadilan kompensasi 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

komitmen organisasi, 

kepuasan kerja 

berpengaruh positif 

terhadap komitmen 

organisasi, komitmen 

organisasi berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja oegawai 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

(Susetyo, 2016) 

 

 

Pengaruh Job 

Satisfaction dan Pay 

Satisfaction 

Terhadap 

Turnover Intention 

Karyawan Dengan 

Komitmen 

Organisasional 

Sebagai Variabel 

Intervening 

 

 

 

Job 

satisfaction, 

pay 

satisfaction, 

turnover 

intention, dan 

komitmen 

organisasional 

Job satisfaction 

berpengaruh positif 

terhadap komitmen 

organisasional, pay 

satisfaction berpengaruh 

positif terhadap 

komitmen 

organisasional, Job 

satisfaction berpengaruh 

positif terhadap turnover 

intention, dan Pay 

satisfaction berpengaruh 

terhadap turnover 

intention, dan 

Komitmen 

organisasional 

berpengaruh terhadap 
turnover intention. 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

 

NO 
NAMA 

PENELITI 
JUDUL VARIABEL HASIL PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

(Suifan, 

Diab, & 

Abdallah, 

2017) 

 

 

Does 

organizational 

justice affect 

turnover-intention 

in a developing 

country? The 

mediating role of 

job satisfaction and 

organizational 

commitment 

 

 

 

 

Organizational 

justice, turnover 

intention, job 

satisfaction, dan 

organizational 

commitment 

komitmen organisasi 

berpengaruh negatif 

terhadap turnoverintention, 

organizational justice 

berpengaruh positif terhadap 

job satisfaction, 

organizational justice 

memiliki pegaruh negatif 

terhadap turnover intention, 

job satisfaction berpengaruh 

negatif pada turnover 

intention, job satisfaction 

secara signifikan memediasi 

hubungan antara 

organizational justice dan 

turnover-intention 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

(Anari,2012) 

 

 

 

 

Teachers: 

emotional 

intelligence, job 

satisfaction, and 

organizational 

commitment 

 

 

 

 

 

Emotional 

intelligence, job 

satisfaction, dan 

organizational 

commitment 

Emotional intelligence 

berpengaruh positif terhadap 

organizational justice, 

emotional intelligence 

berpengaruh positif terhadap 

organizational commitment, 

job satisfaction berpengaruh 

positif terhadap 

organizational commitment, 

dan tidak ada yang 

signifikan perbedaan antara 

guru bahasa Inggris SMA 

dengan jenis kelamin 

mengenai job satisfaction 
dan organizational 

commitment 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 
NAMA 

PENELITI 
JUDUL VARIABEL HASIL PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

(Meisler, 

2013) 

 

 

 

Empirical 

exploration of the 

relationship 

between emotional 

intelligence, 

perceived 

organizational 

justice and 

turnover intentions 

 

 

 

 

Emotional 

intelligence, 

perceived 

organizational 

justice, dan 

turnover 

intentions 

Emotional intelligence 

berpengaruh positif terhadap 

organizational commitment, 

perceived organizational 

justice yang dirasakan 

berhubungan negatif dengan 

turnover intention, 

perceived organizational 

justice akan memediasi 

hubungan antara emotional 

intelligence dan turnover 

intention, serta turnover 

intentions secara signifikan 

memprediksi job 

preseverence (pekerjaan 

ketekunan) dalam organisasi 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

(Crow, Lee, 

& Joo, 2012) 

 

Organizational 

Justice and 

Organizational 

Commitment 

Among South 

Korean Police 

Officers an 

Investigation of Job 

Satisfaction as a 

Mediator 

 

 

 

 

Organizational 

justice, 

organizational 

commitment, dan 

job satisfaction 

organizational justice 

berpengaruh positif terhadap 

organizational commitment, 

procedural justice 

dan interactional justice 

secara langsung 

mempengaruhi distributive 

justice, dan job 

satisfactionberfungsi 

sebagai mediator variabel 

antara variabel 

organizational justicedan 

organizational commitment. 
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  Kesimpulan dari salah satu penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan pada 

tabel 2.2, dalam penelitian Anari, (2012) tanpa pemahaman yang baik tentang 

hubungan antara job satisfaction dan organizational commitment, antara emotional 

intelligence dan job satisfaction, serta hubungan antara emotional intelligence dan 

organizational commitment, intervensi apa pun yang dilakukan untuk 

meningkatkan organizational commitment. Ditemukan bahwa ada korelasi positif 

yang signifikan antara emotional intelligence dan job satisfaction, antara emotional 

intelligence dan organizational commitment dan juga antara job satisfaction dan 

organizational commitment. Selain itu, ditemukan bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara guru bahasa Inggris SMA dengan jenis kelamin dan usia yang 

berbeda mengenai job satisfaction dan organizational commitment mereka. 

Hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara usia yang 

berbeda mengenai emotional intelligence, tetapi temuan dalam penelitian ini 

memberikan dukungan untuk perbedaan gender mengenai emotional intelligence, 

yaitu perempuan memiliki tingkat emotional intelligence yang lebih tinggi. 

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa mempertahankan guru yang berbakat dan 

berpengetahuan menjadi perhatian dari kedua organisasi dan guru individu. 

Organisasi perlu memilih guru yang memiliki emotional intelligence yang tinggi 

karena ini mungkin memiliki dampak positif pada sejauh mana mereka dapat 

berhasil dalam mempertahankan tenaga kerja mereka yang berharga. Demikian 

pula, guru yang memiliki emotional intelligence yanng tinggi cenderung mampu 

menyeimbangkan pekerjaan dengan tuntutan organisasi untuk meminimalkan 
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konflik kerja.  

  Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi dan implikasi, untuk 

kedua manajer dan peneliti, dapat disarankan. Manajer perlu memahami bahwa 

hasil kerja guru kemungkinan akan dipengaruhi oleh emotional intelligence yang 

pada gilirannya dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan rekan dan manajer 

mereka. Para atasan perlu memahami bagaimana mengelola emotional intelligence 

sebelum mencoba mengembangkan emotional intelligence dari bawahan mereka. 

Selain itu, konflik yang dihadapi para guru di tempat kerja mereka cenderung 

memiliki pengaruh negatif terhadap kesiapan mereka untuk menciptakan dan 

berinovasi. Oleh karena itu, mereka mungkin cenderung berpartisipasi, tetapi tidak 

menciptakan, berinovasi dan atau menghasilkan. Untuk mengurangi konflik, 

organisasi harus mempertimbangkan dan mencoba untuk meningkatkan level 

emotional intelligence bagi para guru. Hal ini akan membantu mereka untuk 

meningkatkan job satisfaction dan organizational commitment. Temuan lain dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara guru 

bahasa Inggris SMA dengan usia dan jenis kelamin yang berbeda mengenai job 

satisfaction dan organizational commitment mereka. Perempuan dengan tingkat 

emotional intelligence yang lebih tinggi menyiratkan bahwa guru perempuan 

mungkin memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk mengenali dan mengatur 

diri dan emosi orang lain daripada laki-laki sehingga organisasi dan sistem sekolah 

dapat menggunakan lebih banyak guru perempuan untuk meningkatkan 

keefektifannya.
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2.3 Kerangka Pemikiran  
 

2.3.1      Pengaruh Emotional Intelligence Terhadap Organizational Justice 

 

Emotional intelligence mempengaruhi organizational justice, yang pada 

gilirannya mempengaruhi niat turnover karyawan. Efek yang diharapkan dari 

emotional intelligence terhadap justice dirasakan mengingat pengaruh emotional 

intelligence terhadap cara individu memandang dan menafsirkan perilaku dan 

tindakan orang lain (Quebbeman & Rozell, 2002). Bagaimana orang menafsirkan 

perilaku, tindakan, dan (mungkin yang paling penting) niat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

mempengaruhi apakah mereka menilai perihal di tempat kerja menjadi adil atau 

tidak adil. Kemampuan untuk memahami emosi orang lain Mayer dan Salovey, 

(1997); Mayer, (2001), dan akibatnya perspektif, motif, dan perilaku, membantu 

individu dengan emotional intelligence yang tinggi untuk lebih memahami perihal 

di tempat kerja sehingga mengurangi kemungkinan kesalahpahaman yang akan 

menyebabkan ketidakadilan. 

 Alasan lain untuk mengharapkan hubungan positif antara emotional 

intelligence dan organizational justice secara khusus kemampuan individu 

emotional intelligence yang tinggi, mengatur dan mengendalikan emosi dan 

pikiran negatif yang berulang dalam diri karyawan. Pemahaman dan kontrol 

karyawan yang tinggi terhadap emosi sendiri membantu orang-orang untuk 

menghindari stres dan mengganggu peristiwa (contoh: pemikiran berulang tentang 

perasaan tertekan) (Petrides et al., 2007). 
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 Dengan kata lain, individu yang tinggi dalam emotional intelligence 

cenderung berulang kali berpikir tentang keadaan dan peristiwa yang terjadi di 

tempat kerja yang tidak adil. Sebaliknya, orang tersebut lebih mungkin untuk 

menggunakan kemampuan atasan mereka untuk menggunakan emosi mereka 

dalam memotivasi diri untuk secara efektif mengatasi ketidakadilan tempat kerja 

Mayer & Salovey, (1997) individu yang memiliki emotional intelligence rendah 

diharapkan untuk memikirkan kejadian yang akan mengarahkan mereka untuk 

melihat kejadian ini lebih sering daripada yang sebenarnya. Sebagai hasilnya, 

organizational justice cenderung lemah diantara individu yang memiliki 

emotional intelligence rendah dan lebih kuat diantara individu yang memiliki 

emotional intelligence tinggi (Meisler, 2013). 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penulis dapat menarik suatu hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho1: Emotional Intelligence tidak memiliki pengaruh terhadap 

Organizational Justice. 

Ha1:  Emotional Intelligence memiliki pengaruh terhadap Organizational 

Justice. 

2.3.2 Pengaruh Organizational Justice Terhadap Job Satisfaction 

 

           Menurut Sancoko & Panggabean (2015) organizational justice berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap job satisfaction. Berarti semakin karyawan 

merasakan adanya keadilan pada prosedur di perusahaan maka akan semakin puas 
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perasaan karyawan atas perlakuan yang diterima. 

Dalam penelitian Naway (2014) menunjukkan bahwa organizational 

justice berpengaruh signifikan terhadap job satisfaction. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa persepsi pegawai yang positif terhadap organizational 

justice akan memberikan implikasi positif terhadap peningkatan job satisfaction. 

Bila pegawai atau karyawan mempersepsikan kurang atau tidak adanya 

organizational justice, maka yang terjadi pegawai atau karyawan merasa tidak 

puas. Sudah menjadi hal yang umum bahwa setiap karyawan menginginkan 

diperlakukan secara adil oleh organisasi. Organisasi yang mampu memberikan 

dan menjamin keadilan bagi karyawannya, baik secara distributif, prosedural 

maupun interaksional, maka akan dapat menciptakan rasa nyaman dalam diri 

pegawai. Salah satu bentuk dari organizational justice adalah keadilan distributif, 

yang merujuk pada pengalokasian hasil seperti dalam bentuk gaji. Apabila 

seorang pegawai mempersepsikan bahwa gaji yang diterimanya diberikan secara 

adil, maka dapat memunculkan perasaan menyenangkan, yang pada akhirnya 

menimbulkan kepuasan dalam bekerja. Studi lain Loi, Yang, & Diefendorff, 

(2009) menyelidiki tiga jenis organizational justice (misalnya distributif, 

prosedural, dan interpersonal) dan pengaruhnya terhadap job satisfaction. 

Hasilnya mengungkapkan bahwa, dengan keadilan distributif, prosedural dan 

interpersonal secara positif berpengaruh terhadap job satisfaction. Sedangkan 

menurut Farmer, Beehr, & Love (2003) hubungan antara organizational justice 
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dan hasil seperti job performance dan job satisfaction, menurut survey Law 

Enforcement Officers, menemukan bahwa keadilan distributif dan keadilan 

prosedural secara signifikan mempengaruhi hasil tersebut.  

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penulis dapat menarik suatu hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho2: Organizational Justice tidak memiliki pengaruh terhadap Job 

Satisfaction. 

Ha2:  Organizational Justice memiliki pengaruh terhadap Job Satisfaction.  

2.3.3 Pengaruh Organizational Justice Terhadap Organizational Commitment 

  

Penelitian menurut Suifan, Diab, & Abdallah (2017) menunjukkan bahwa 

tingkat organizational justice yang lebih tinggi cenderung menunjukkan tingkat 

organizational commitment yang tinggi, karyawan lebih mempercayai manajer 

atau supervisor mereka dan mereka memiliki persepsi yang lebih positif tentang 

organizational justice, yang meningkatkan hasil pribadi dan tempat kerja. 

Organizational justice memainkan peran penting dalam organisasi dan 

mempengaruhi kualitas perilaku dengan orang-orang di organisasi, sikap dan 

komitmen mereka terhadap organisasi. Juga mengenai kasus-kasus yang 

menggambarkan pentingnya organizational justice dan organizational 

commitment, oleh karena itu para manajer diharapkan untuk mendapatkan lebih 
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banyak kesadaran tentang variabel organizational justice dan corganizational 

commitment. Adanya ketergantungan efisiensi dan efektivitas organisasi pada 

efisiensi dan efektivitas tenaga kerja, upaya untuk meningkatkan justice, 

commitment dan satisfaction di antara tenaga kerja ditempatkan di antara tugas-

tugas utama organisasi. Sehingga akan meningkatkan organizational commitment 

dan job satisfaction (Dehkordi, Mohammadi, & Yektayar, 2013). 

Choudhary, Deswal, & Philip, (2013) menemukan dalam penelitiannya 

bahwa organizational justice mempengaruhi komitmen karyawan terhadap 

organisasinya. Crow, Lee, & Joo (2012) juga sependapat dengan mengatakan 

bahwa organizational justice memiliki pengaruh terhadap organizational 

commitment. 

 Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penulis dapat menarik suatu hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho3: Organizational Justice tidak memiliki pengaruh terhadap 

Organizational Commitment. 

Ha3:  Organizational Justice memiliki pengaruh terhadap Organizational  

 Commitment. 

 

2.3.4 Pengaruh Job Satisfaction Terhadap Organizational Commitment 

 

Menurut Susetyo (2016) indikator kepuasan dengan rekan sekerja 

merupakan indikator job satisfaction yang paling mengindikasikan peranan 
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terbesar dalam mengukur job satisfaction, Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kepuasan karyawan dengan teman sekerja mempengaruhi komitmen mereka 

terhadap perusahaan. Job satisfaction terhadap pekerjaan itu sendiri juga 

memberikan pengaruh terhadap organizational commitment. 

Hasil penelitian Teneh, Tewal & Tawas (2015) menunjukkan bahwa job 

satisfaction berpengaruh positif signifikan terhadap organizational commitment 

pada pegawai di di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara Hal ini 

berarti semakin pegawai merasakan kepuasan dalam bekerja, maka akan semakin 

tinggi pula organizational commitment ditunjukkan oleh pegawai. 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penulis dapat menarik suatu hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho4:  Job Satisfaction tidak memiliki pengaruh terhadap Organizational   

 Commitment.  

Ha4: Job Satisfaction memiliki pengaruh terhadap Organizational   

Commitment.  

2.4 Model Penelitian 

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang dan landasan teori maka 

dapat dibentuk model penelitian yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

kali ini. Penelitian kali ini penulis mengukur sejauh mana emotional intelligence 

berpengaruh terhadap organizational justice, dan hubungannya dengan job 

satisfaction dan organizational commitment. Setelah dibentuk proses cara berpikir 
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maka secara konseptual dapat dibentuk dengan melihat job satisfaction (Y1) dan 

organizational commitment (Y2) sebagai variabel terikat (dependent) yang 

dipengaruhi oleh variabel emotional intelligence (X1), dan organizational justice 

(X2) sebagai variabel bebas (independent). 

Hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian 

ini digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
H3(+) 

 

 

 

Gambar 2.4 Model Penelitian 

Sumber: ((Crow et al., 2012) ; (Meisler, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

H4(+) 

 

 
Job Satisfaction 

H2(+) 

H1(+)  
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2.5 Hipotesis 

 

Penelitian lebih lanjut akan digunakan hipotesis yang tujuannya 

mempermudah penelitian ini. Hipotesis yang akan dipergunakan pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

H1:  Emotional Intelligence memiliki pengaruh positif terhadap Organizational 

        Justice. 

H2: Organizational Justice memiliki pengaruh positif terhadap Job Satisfaction. 

H3: Organizational Justice memiliki pengaruh positif terhadap Organizational      

       Commitment. 

H4: Job Satisfactioon memiliki pengaruh positif terhadap Organizational 

       Commitment. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Objek Penelitian 

 

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan pada kantor Bukalapak.com 

Jakarta yang merupakan salah satu online marketplace terkemuka di Indonesia 

yang bergerak dalam bidang startup dengan model bisnis customer-to-customer 

(C2C). Online marketplace ini sudah berdiri sejak tahun 2010 dan dalam jangka 

waktu kurang dari 2 tahun Bukalapak.com telah menjadi e-commerce yang 

sangat diperhitungkan, yaitu memiliki 25,000 seller dan 60,000 user. Objek 

dalam penelitian ini merupakan seluruh karyawan tetap Bukalapak.com yang 

berlokasi di Plaza City View Lt. 1 Jalan Kemang Raya No. 22, Jakarta Selatan 

dan telah bekerja serta sudah menjalani masa percobaan selama 3 bulan dan 

memiliki masa kerja selama lebih dari 1 tahun. Penelitian ini meneliti tentang 

manajemen sumber daya manusia terutama mengenai emotional intelligence, 

organizational justice, job satisfaction, dan organizational commitment. 

3.2 Desain Penelitian 

 

Sekaran & Bougie (2013) mendefinisikan desain penelitian yaitu rancangan 

berupa pengumpulan, pengukuran, dan analisis data berdasarkan pertanyaan- 

pertanyaan yang telah disusun dengan tujuan penelitian. Sedangkan menurut 

Malhotra (2010) desain penelitian merupakan rancangan yang disusun untuk 
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melakukan sebuah riset dengan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam 

memecahkan masalah didalam riset. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif yang 

bertujuan untuk menguji hipotesis dan menentukan hubungan antar variabel. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu tipe dari desain 

penelitian konklusif dengan tujuan mengumpulkan data antar variabel untuk 

mendeskripsikan populasi, peristiwa, atau situasi. Metode penelitian yang di 

gunakan yaitu cross- sectional study yang datanya dikumpulkan dalam satu 

periode untuk menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran & Bougie, 2013). 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

 

3.3.1 Jenis Teknik dan Pengumpulan Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan 

jenis data yang diambil. Peneliti mengharapkan data yang didapat sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi, sehingga mampu menjawab hipotesa yang telah 

dibentuk dan dapat menyelesaikan permasalahan penelitian.Terdapat dua 

sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data 

sekunder. Namun, peneliti hanya memakai satu sumber data saja, yaitu: 

1. Data Primer 

 

 Menurut Malhotra (2010), data primer dibuat oleh peneliti untuk maksud 

khusus menyelesaikan masalah riset. Pada penelitian ini, data primer didapat 

dengan metode survei menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada target 
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responden. Kuesioner adalah teknik terstruktur untuk memperoleh data yang 

terdiri dari serangkaian pertanyaan, tertulis atau verbal, yang di jawab responden 

Malhotra (2010). Dalam penelitian ini kuesioner yang digunakan ialah pertanyaan 

tertulis dan peneliti menggunakan likert scale. Menurut Malhotra (2010) skala 

likert adalah skala yang digunakan secara luas yang meminta responden 

menandai derajat persetujuan atau ketidak setujuan terhadap masing-masing dari 

serangkaian pernyataan mengenai obyek stimulus. 

2. Data Sekunder 

 

Data sekunder menurut Malhotra (2010) merupakan data yang dikumpulkan 

oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti buku-buku, media internet, serta 

jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang signifikan dengan topik penelitian. 

Pernyataan tambahan yang di kemukan oleh Malhotra (2010) ialah data sekunder 

dapat menjadi cara cepat dan murah untuk mendapatkan gambaran umum yang 

berguna riset asalkan informasi itu berasal dari sumber-sumber yang ada dan 

sesuai. 

3.3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekumpulan orang, peristiwa, atau hal yang menarik 

perhatian peneliti untuk dijadikan sebagai objek Sekaran & Bougie, (2013). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan divisi category 

management yang pada Bukalapak.com Plaza City View, Lt. 1, Kemang Jakarta 

Selatan yang berjumlah 142 orang. Sampel merupakan bagian dari populasi 

terdiri dari beberapa anggota yang dipilih oleh peneliti untuk diikutsertakan 
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dalam penelitian Sekaran & Bougie, (2013). Sampel dalam penelitian ini adalah 

karyawan tetap yang termasuk kategori generasi millennial pada Bukalapak.com 

Plaza City View Kemang Jakarta Selatan). Sampel dalam penelitian ini adalah 

karyawan tetap yang termasuk kategori generasi millennial pada Bukalapak.com 

Plaza City View Kemang Jakarta Selatan. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus slovin, yaitu: 

𝑛 =
𝑁

𝑁. 𝑒2 + 1
 

n = Jumlah Sampel  

N= Jumlah Populasi  

e = Batas Toleransi Kesalahan (error tolerance) 

Jumlah Sampel = 
142

(142x(0.05)²)+1 
 = 104.797= 105 responden 

Sampling  adalah proses pemilihan item dari populasi sehingga 

karakteristik sampel dapat dibentuk untuk populasi, sampling mencakup pilihan 

desain maupun keputusan ukuran pada sampel Sekaran & Bougie (2013). 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian yaitu non-probability 

sampling, dimana sampel yang dikumpulkan tidak memberikan semua individu 

dari populasi mendapatkan peluang yang sama untuk terpilih menjadi responden 

Sekaran & Bougie (2013). Peneliti juga menggunakan teknik purposive sampling, 

yaitu teknik pengambilan sampel dengan memilih responden  yang telah memenuhi 

kriteria dan beberapa pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Penelitian  ini  

menggunakan   Structural   Equation   Model   (SEM) untuk teknik analisis data. 

Menurut Hair, Black, Babin & Anderson (2010) untuk metode statistic SEM, ukuran 
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sampel yang sesuai adalah 100-200. 

3.4 Variabel dan Operasionalisasi Variabel 

 

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) variabel masing-masing memiliki 

indikator yang digunakan sebagai alat ukur (measurement) dalam pembuatan 

kuisioner. Alat ukur yang digunakan diadopsi dari penelitian terdahulu dengan 

memiliki variabel yang sama. Kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan jenis skala Likert 6 poin dengan tujuan menghindari adanya nilai 

tengah (Zero Point) dalam pengisian kuisioner. dengan memiliki rentang (1) 

untuk ‘Sangat Tidak Setuju’ sampai (6) untuk ‘Sangat Setuju’. 

Peneliti menggunakan variabel endogen dan eksogen yang diuraikan 

dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel 

 

VARIABEL DEFINISI ALAT UKUR 
 SKALA 

PENGUKURAN  

Emotional 

Intelligence 

(Kecerdasan 

Emosional)  

Kemampuan seseorang 

untuk merasakan emosi 

dalam diri dan orang 

lain, memahami makna 

emosi, dan mengatur 

emosinya sendiri 

(Robbins & Judge, 

2016) 

EI1: Saya percaya diri pada 

kemampuan saya. 

EI2: Saya memiliki peran 

terhadap kesulitan yang saya 

hadapi. 

EI3: Saya dapat dipercaya. 

EI4: Saya mentolerasi rasa 

kecewa dengan mudah. 

EI5: Saya memahami perasaan 

orang lain. 

EI6: Ketika saya marah, saya 

menyesal setelahnya. 

EI7: Saya menunjukkan kepada 

orang lain bahwa apa yang saya 

rasakan itu penting pada diri 

saya. 

EI8: Saya langsung berhadapan 

dengan orang lain dalam situasi 

sulit.  

(Tofighi et al., 2015) 

Interval (1-6) 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 

 

VARIABEL DEFINISI ALAT UKUR 
 SKALA 

PENGUKURAN  

Organizational 

Justice (Keadilan 

Organisasi) 

Penilaian  seseorang 

tentang sejauhmana 

dirinya diperlakukan 

secara  adil  oleh 

organisasi   yang 

diukur berdasarkan 

dimensi    keadilan 

distributif,  keadilan 

prosedural     dan 

keadilan interaksional.  

(Naway, 2014) 

POJ1: Penilaian kinerja yang 

adil mencerminkan apa yang 

telah saya kerjakan di tempat 

kerja. 

POJ2: Tekanan diluar 

pekerjaan tidak mempengaruhi 

penilaian kinerja saya. 

POJ3: Kriteria standar 

pekerjaan digunakan untuk 

penilaian kinerja saya. 

POJ4: Adanya komunikasi 

antara saya dan atasan selama 

periode penilaian kinerja. 

POJ5: Atasan saya menghargai 

pendapat saya. 

POJ6: Atasan saya 

menghindari prasangka pribadi. 

POJ7: Atasan saya 

memperlakukan saya dengan  

baik. 

POJ8: Atasan saya menghargai 

hak saya sebagai bawahan. 

(Crow et al., 2012) 

Interval (1-6) 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 

 

VARIABEL DEFINISI ALAT UKUR 
 SKALA 

PENGUKURAN  

Organizational 

Justice 

(Keadilan 

Organisasi) 

Penilaian  seseorang 

tentang sejauhmana 

dirinya diperlakukan 

secara  adil  oleh 

organisasi   yang 

diukur berdasarkan 

dimensi    keadilan 

distributif,  keadilan 

prosedural     dan 

keadilan 

interaksional. 

(Naway, 2014) 

 

POJ9: Saya dihargai 

untuk pekerjaan saya. 

POJ10: Saya dihargai 

secara adil untuk apa 

yang saya kerjakan di 

tempat kerja. 

POJ11: Penilaian kinerja 

saya mencerminkan 

tanggung jawab 

pekerjaan saya. 

 

(Crow et al., 2012) 

Interval (1-6) 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 

 

 

 
VARIABEL 

 
DEFINISI 

 
ALAT UKUR 

SKALA 

PENGUKURAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Job 

Satisfaction 

(Kepuasan Kerja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikap yang 

mencerminkan 

perasaan positif 

dan negatif 

seseorang 

terhadap 

pekerjaan, rekan 

kerja, dan 

lingkungan kerja. 

(Schermerhorn et 

al., 2011) 

 

JS1: Secara keseluruhan, saya puas 

dengan pekerjaan saya di tempat 

kerja 

JS2: Saya lebih menyukai pekerjaan 

saya daripada yang lain 

JS3: Saya menghabiskan waktu saya 

untuk bekerja keras ditempat 

kerja 

JS4: Saya merasa dihargai dalam 

pekerjaan saya di tempat kerja. 

JS5: Saya proaktif dalam pekerjaan 

saya 

JS6: Pekerjaan saya penting dalam 

hidup saya. 

 

 

(Crow et al., 2012) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 

(1-6) 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 

 

 

 
VARIABEL 

 
DEFINISI 

 
ALAT UKUR 

SKALA 

PENGUKURAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizational 

Commitment 

(Komitmen 

Organisasi) 

 

 

 

 

 

Sejauh mana 

karyawan 

mengidentifikasi 

dengan organisasi 

tertentu dan 

tujuannya serta 

keinginannya untuk 

mempertahankan 

keanggotaan dalam 

organisasi. 

(Robbins & Judge, 

2016) 

 

 

OC1:Saya dikenal dengan baik 

sebagai anggota organisasi. 

OC2:Saya merasa terikat dengan 

organisasi saya. 

OC3:Pekerjaan saya sangat berarti 

bagi saya. 

OC4:Organisasi ini seperti 

keluarga dan saya adalah salah 

satunya. 

(Crow et al., 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 

(1-6) 
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3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 

Pada penelitian ini peneliti memakai metode SEM untuk melakukan 

pengolahan data dalam penelitian. Metode SEM merupakan kombinasi antara 

analisis faktor dan analisis regresi (korelasi), yang bertujuan untuk menguji 

hubungan-hubungan antar-variabel yang ada pada sebuah model, baik antar 

indikator dengan konstruknya, ataupun hubungan antar-konstruk. Salah satu 

aplikasi pendukung SEM adalah Amos 21 for windows. 

3.5.1 Spesifikasi Model (Model Specification) 

 

Pada tahap ini model dibuat dengan berdasarkan teori tertentu yang akan 

memasukkan measurement model dan structural model melalui path diagram. 

Variabel yang digunakan pada penelitian yaitu emotional intelligence dan 

organizational justice sebagai variabel eksogen dan job satisfaction dan 

organizational commitment sebagai variabel endogen. Setiap variabel laten baik 

eksogen dan endogen memiliki variabel teramati yang merupakan alat ukur 

berupa indikator-indikator. Variabel teramati merupakan indikator atau ukuran 

dari variabel laten eksogen maupun variabel endogen. Pada penelitian ini 

terdapat 4 variabel teramati dikarenakan terdapat 29 indikator pertanyaan.
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Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat digambarkan melalui path diagram 

sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 Path Diagram diolah dengan AMOS 21 

3.5.2 Identifikasi (Identification) 

 

Menurut Santoso (2012) kaitan Degree Of Freedom dengan SEM 

sebelum pengujian model dilakukan adalah pemahaman identifikasi 

model.Identifikasi sebuah model (SEM) berkaitan dengan ketersediaan 

informasi yang cukup untuk mengidentifikasi adanya sebuah solusi dari 

persamaan struktural. Sebuah model layak di uji atau tidak ditentukan 

menggunakan besaran Degree of Freedom. Formula untuk menunjukan Degree 

of Freedom dapat dirumuskan sebagai berikut: 

dof = Number of distinct sample moment – number of 

distinct parameters to be 

 

estimated
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Rumus di atas secara mentematis dapat disederhanakan: 

df = ½ [(p).(p + 1)] – k] 

keterangan: 

p = jumlah variabel manifes (observed variabels) pada model 

k = jumlah parameter yang akan diestimasi 

 Wijanto (2008) Secara garis besar terdapat 3 kategori identifikasi dalam 

persamaan simultan, yaitu: 

1. Under-Identified Model yaitu model dengan jumlah parameter yang akan 

diestimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut 

merupakan variance dan covariance dari variabel-variabel teramati). Pada 

SEM, model dikatakan under-identified jika degree of freedom adalah 

negative. Jika terjadi under-identified maka estimasi dan penilaian model tidak 

perlu dilakukan. 

2. Just-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang akan 

diestimasi sama dengan data yang diketahui. Pada SEM, model yang just- 

identified mempunyai degree of freedom 0 (nol) dan dalam terminologi SEM 

dinamakan saturated. Pada model yang just-identified, penilaian model tidak 

perlu dilakukan. 

3. Over-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang akan 

diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Pada SEM, model 

dikatakanover-identified jika degree of freedom adalah positif. Jika terjadi over 

identified maka estimasi penilaian bisa dilakukan. 
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3.5.3 Estimasi 

 

Setelah hasil dari identifikasi menunjukan over identified (+) maka tahap 

selanjutnya adalah estimasi untuk memperkirakan kekuatan dari hubungan- 

hubungan antar variabel di dalam model. 

3.5.4 Uji Kecocokan (Testing Fit) 

 

Pada tahap ini, akan diperiksa tingkat kecocokan antara data dengan 

model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisien 

dari model struktural. Evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model 

dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu Wijanto (2008): 

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 

 

2. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

 

3.5.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

 

Wijanto (2008) uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan 

terhadapsetiap konstruk atau model pengukuran (hubungan antara sebuah 

variabel laten dengan beberapa variabel teramati atau indikator) secara terpisah 

melalui: 

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran. 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran.
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3.5.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujunjukkan untuk mengevaluasi 

secara umum derajat kecocokan atau Goodness Of Fit (GOF) antara data dengan 

model. Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (Overall) tidak dapat 

dilakukan secara langsung seperti ada teknik multivariat yang lain Wijanto 

(2008). 

1. Ukuran Kecocokan Absolut 

 

Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi model 

keseluruhan terhadap matriks kolerasi dan kovarian. Berdasarkan berbagai 

ukuran kecocokan absolut, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk 

mengevaluasi SEM adalah sebagai berikut: 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

 

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut: 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit), 0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit), serta 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 
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2. Ukuran Kecocokan Inkremental 

 

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang diusulkan 

dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut sebagai null model 

atau independence model. 

a. Comparative Fit Index(CFI) 

 

Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut: 

 

CFI= 1 – Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. 

 

Nilai CFI 0,90 menunjukan good fit, sedangkan 0,80 ≤ CFI ≤ 0.90 sering 

disebut sebagai marginal fit. 

3. Ukuran Kecocokan Parsimoni 

 

Model dengan parameter relatif sedikit dan degree of freedom relatif 

banyak sering dikenal sebagai model yang mempunyai parsimoni atau 

kehematan tinggi. Model dengan banyak parameter dan degree of freedom 

sedikit dapat dikatakan model yang kompleks dan kurang parsimoni. 

a. CMIN/DF (Normed Chi-Square) 

 

 CMIN/DF adalah nama lain dari Normed Chi-Square yaitu rasio antara 

Chisquare dibagi degree of freedom. Nilai yang disarankan: batas bawah: 1.0, 

batas atas: 2.0 atau 3.0 dan yang lebih longgar 5.0. Nilai CMIN/DF ≤ 3.0 

menunjukkan good fit. 
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Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang 

menunjukkan tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap GOF 

(Goodness of Fit) dapat diringkas ke dalam tabel sebagai berikut: 

                 Tabel 3.2 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 

 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang bisa diterima 

 

 

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

Rata-rata perbedaan per degree of freedom yang 

diharapkan terjadi dalam populasi dan bukan 

sampel. RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) 

CMIN/DF Nilai CMIN/DF ≤ 3 adalah good fit. 

Comparative Fit Index 

 

(CFI) 

CFI ≥ 0,90 (good fit) 

 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

 

3.5.5 Uji Validitas & Reliabilitas 

 

Uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menguji 

validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan sebagai alat ukur. 

3.5.6 Uji Validitas (Pre-test) 

 Uji validitas adalah ketepatan atau kecenderungan suatu instrumen 

dalam mengukur sesuatu yang hendak diukur Hair et al (2010). Pada penelitian 

ini, instrumen penelitian diharapkan dapat mengukur variabel emotional 

intelligence, organizational justice, job satisfaction dan organizational 

commitment. 
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Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada 

hasil pre-test, untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin (KMO) Measure of 

Sampling Adequancy. Bartlett’s Test of Sphericity, Anti Image Matrices, dan 

Factor Loading of Component Matrix. 

 

Ketentuan dari tiap-tiap nilai tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut 

 

Tabel 3.3 Ukuran Validitas 

 

Ukuran Validitas Nilai di isyaratkan 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequency. KMO MSA adalah statistik 

yang mengindikasikan prporsi variasi dalam 

Nilai KMO diatas 0,5 

menunjukan bahwa faktor 

analisis dapat digunakan 

Barlett’s Test of Sphericity 

mengindikasikan bahwa matriks kolerasi 

adalah matriks indentitas, yang 

Nilai signifikansi adalah 

hasil uji. 

Nilai yang kurang dari 0,05 

Anti-image Matrices Setiap nilai pada 

kolom diagonal matriks kolerasi anti-image 

menunjukan Measure of Sampling 

Nilai diagonal anti-image 

correlation matrix diatas 

0,5 menunjukkan variabel 

Component Matrix Nilai Factor 

 

Loading dari variabel 

Nilai Factor Loading lebih 

 

besar atau sama 

Sumber: (Hair et al., 2010) 
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3.5.7 Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

 

 Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui konsistensi 

alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap 

konsisten jika pengukuran tersebut diulang Hair et al (2010). Beberapa metode 

pengujian realibilitas diantaranya menggunakan Cronbach’s Alpha memiliki nilai 

0.6 sampai 0.7 atau diatas nilai tersebut, dan setelah di uji validitasnya maka item-

item yang gugur dibuang dan item yang tidak gugur dimasukan ke dalam uji 

reliabilitas. Mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite reliability 

measure dan variance extracted measure, sebuah konstruk mempunyai reliabilitas 

yang baik jika nilai construct reliability (CR) ≥ 0,70 dan average variance 

extracted (AVE) ≥ 0,50 Hair et al (2010). 

3.6 Teknik Pengujian Hipotesis  

Menurut Wijanto (2008) untuk melihat hasil dari pengujian hipotesis, yaitu 

cara mengetahui signifikansi dengan melihat nilai p dari hubungan sebab akibat 

yang ada di dalam model keseluruhan. Jika nilai estimasi dalam hasil analisis 

menunjukkan positif dan nilai p < 0.05 dalam hasil analisis maka hipotesis terbukti 

signifikan dan didukung oleh data (HO ditolak). Apabila nilai estimasi 

menunjukkan hasil negative dan nilai p > 0.05 maka hipotesis tidak terbukti 

signifikan dan tidak dukung oleh data (HO diterima).
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

 

        Bukalapak.com yang didirikan pada tahun 2010 oleh Achmad Zaky, 

merupakan salah satu online marketplace terkemuka di Indonesia yang 

menyediakan sarana jual beli dari customer-to-customer (C2C), sehingga semua 

orang dapat menjual barangnya melalui toko online miliknya sendiri. Barang 

yang dijual melalui Bukalapak.com dapat berupa barang baru maupun bekas. 

Pada saat ini Bukalapak.com telah berkembang sangat pesat yang awalnya hanya 

tiga orang pada tahun pertama. Bukalapak.com merupakan bagian dari PT. 

Kreatif media group. Slogan yang dimiliki Bukalapak.com adalah jual beli 

online mudah dan terpercaya karena Bukalapak.com memberikan jaminan 100% 

uang kembali kepada pembeli jika barang tidak dikirimkan oleh pelapak. 

Bukalapak.com memiliki sistem verifikasi data penjualan yang sangat bagus 

sehingga meminimalkan penipuan terhadap pembeli maupun pelapak itu sendiri. 

Dengan adanya sistem seperti itu, Bukalapak.com memberikan jaminan 100% 

pengembalian terhadap uang yang telah dibayarkan apabila barang tersebut tidak 

dikirimkan oleh pelapak. 
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Visi yang dimiliki Bukalapak.com yaitu “Menjadi Online Marketplace 

Nomor 1 di Indonesia”. Misi yang dimiliki Bukalapak.com yaitu 

“Memberdayakan UKM yang ada di seluruh penjuru Indonesia.” 

Bukalapak.com memiliki program untuk memfasilitasi para UKM yang ada di 

Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Hal tersebut 

dikarenakan transaksi melalui online dapat mempermudah UKM dalam mejual 

produk-produk yang dimiliki tanpa harus memiliki toko offline, Bukalapak 

mengharapkan dengan adanya situs tersebut dapat membantu meningkatkan 

penjualan toko offline tersebut.  

Bukalapak.com telah mendapatkan sejumlah penghargaan atas kerja 

kerasnya selama ini, salah satu penghargaan yang telah didapatnya yaitu sebagai 

Champion Indonesia Original Brand 2017 dari majalah Swa, Best PR-led 

Integrated Communications & Best Direct-to-Consumer PR Campaign dari PR 

Awards Marketing Magazine Southeast Asia 2017, Indonesia Netizen Brand 

Choice Award (NBCA) 2017 dari Majalah Warta Ekonomi dan masih banyak 

penghargaan lainnya. 

 

4.2 Profil Responden 

Pada sub bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang keseluruhan profil 

responden yaitu berupa gambaran demografis responden dalam penelitian ini. 

Gambaran demografis responden termasuk jenis kelamin, usia, dan lama bekerja 

responden.  

Pengaruh Emotional Intelligence..., Monev Juniarizty, Ma.-Ibs, 2018



65 

 

Indonesia Banking School  

Hasil profil responden akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

4.2.1 Jenis Kelamin Responden 

 

  
Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data melalui Ms.Excel (2018) 

Berdasarkan gambar 4.2, hasil menunjukkan bahwa 57,14% responden 

adalah wanita (60 responden), sedangkan 42,85% responden adalah pria (45 

responden). Hal tersebut menunjukkan responden didominasi oleh wanita.  
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4.2.2 Usia Responden 

 

Gambar 4.2 Usia Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data melalui Ms.Excel (2018) 

 

Berdasarkan gambar 4.2, hasil menunjukkan bahwa responden umur 24-

26 tahun yaitu 42,85% (45 responden), responden berusia 27-29 tahun yaitu 

50,47% (53 responden), dan responden berusia 30-32 tahun yaitu 6,66% (7 

responden). 
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4.2.3 Lama Bekerja Responden 

 

Gambar 4.3 Lama Bekerja Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data melalui Ms.Excel (2018) 

 

Berdasarkan gambar 4.3 menunjukkan bahwa responden yang bekerja 

selama 1-2 Tahun sebesar 36,19% (38 responden). Responden yang telah bekerja 

selama 2-3 Tahun sebesar 21,90% (23 responden), dan responden yang telah 

bekerja selama 3-4 Tahun sebesar 41,90% (44 responden). Maka dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas responden yang bekerja 3-4 tahun tahun lebih banyak dalam 

penelitian ini. 

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-test) 

4.3.1 Uji Validitas (Pre-test) 

Pengukuran validitas menggunakan data pre-test sebanyak 30 responden 

dengan cara melakukan analisis faktor untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy, Barlett’s Test of Sphericity, Anti-Image Matrices, 
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Total Variance Explained dan Factor Loading of Component Matrix. Perangkat 

lunak yang digunakan adalah SPSS 21.  

Tabel 4.1 menunjukkan hasil uji validitas pre-test sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Uji Validitas Data (pre-test) 

 

 

Variabel Laten 

 

Indikator 
KMO 

> 0.5 

SIG 

< 0.05 

MSA 

> 0.5 

Factor 

Loading 
≥ 0.5 

 

Kriteria 

 

Emotional 

Intelligence 

EI1  

 

0.852 

 

 

0.000 

0.809 0.668 Valid 

EI2 0.763 0.693 Valid 

EI3 0.866 0.798 Valid 

EI4 0.876 0.878 Valid 

EI5 0.822 0.902 Valid 

EI6 0.805 0.837 Valid 

EI7 0.916 0.913 Valid 

EI8 0.918 0.879 Valid 

 

 

 

Organizational      

Justice 

OJ1  

 

 

 

0.822 

 

 

 

 

0.000 

0.797 0.874 Valid 

OJ2 0.772 0.643 Valid 
OJ3 0.831 0.583 Valid 

OJ4 0.825 0.765 Valid 

OJ5 0.798 0.791 Valid 

OJ6 0.838 0.702 Valid 

OJ7 0.833 0.814 Valid 

OJ8 0.838 0.792 Valid 

OJ9 0.782 0.814 Valid 

OJ10 0.909 0.798 Valid 

OJ11 0.826 0.795 Valid 

 

 

Job Satisfaction 

JS1  

 

0.854 

 

 

0.000 

0.868 0.853 Valid 

JS2 0.899 0.826 Valid 

JS3 0.842 0.796 Valid 

JS4 0.889 0.879 Valid 

JS5 0.825 0.876 Valid 

JS6 0.804 0.787 Valid 

 

Organizational 

Commitment 

OC1  

 

0.885 

 

 

0.000 

0.821 0.863 Valid 

OC2 0.834 0.814 Valid 

OC3 0.797 0.893 Valid 

OC4 0.789 0.908 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SPSS 21 (2018) 
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4.3.2 Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Uji Reliabilitas bertujuan untuk mengukur suatu konsistensi dan reliabilitas 

indikator terhadap variabelnya. Batas nilai dapat dilihat dari Cronbach’s Alpha ≥ 

0.60, jika melewati dari batas tersebut maka dapat dinyatakan reliabel, konsisten 

dan relevan terhadap variabel (Malhotra, 2010). Berikut tabel 4.2 yang 

menunjukkan hasil uji reliabilitas pre-test. 

Tabel 4.2 Uji Reliabilitas (Pre-test) 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Kriteria 

Emotional Intelligence 0.931 Reliabel 

              Organizational Justice 0.926 Reliabel 

                   Job Satisfaction 0.912 Reliabel 

Organizational   

Commitment 

0.890 Reliabel 

    Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan SPSS 21 (2018) 

4.4 Hasil Analisa Data 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab III, metode 

analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation 

Modeling dengan software AMOS 21 sebagai upaya pengujian hipotesis.  Aplikasi 

Amos 21 ini akan memudahkan peneliti dalam mengolah data. Hasil analisis data 

SEM dapat dilihat pada model struktural dan model pengukuran untuk menguji 

kecocokan model dengan data. Setelah mengetahui hasil dari analisis data maka 

akan diinterpretasikan dan dibuat kesimpulan dari hasil interpretasi. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

Penelitian ini menggunakan analisis data SEM dalam menguji hipotesis. 
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Sebagaimana spesifikasi model dan path diagram pada penelitian ini telah 

dijelaskan pada bab III di gambar 3.1. Model penelitian terdiri dari 4 variabel, 5 

hipotesis dan 29 indikator. 

4.4.2 Identifikasi Model 

Pada analisis SEM menurut Santoso (2012) untuk menentukan sebuah 

model layak di uji atau tidak yaitu dengan melihat degree of freedom. Jika DF>  0  

atau  positif,  maka  di  kategorikan  model  over-identified. Hasil analisa degrees 

of freedoom adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Computation of degrees of freedom 

Number of distinct sample moments 435 

Number of distinct parameters to be estimated 62 

Degrees of freedom (435 – 62) 373 

Sumber : Hasil pengolahan  data menggunakan Amos 21 (2018) 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan hasil data tersebut termasuk kategori 

over-identified karena memiliki nilai degrees of freedom sebesar 373 (positif) atau 

positif. Model over-identified maka peneliti dapat melakukan tahap selanjutnya 

yaitu uji model pengukuran (uji validitas dan reliabilitas). 

4.4.3 Estimasi Model 

Hasil estimasi model perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi 

syarat-syarat dan asumsi yang harus dipenuhi dalam menganalisis data SEM untuk 

menganalisis kelayakan model pada penelitian ini. 
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4.4.3.1 Sample Size 

  Jumlah sampel pada penelitian ini sudah memenuhi asumsi SEM yaitu 105 

data, yang dimana jumlah sampel data tersebut sesuai dengan jumlah data yang 

direkomendasikan yaitu antara 100-200 data sampel. 

4.4.4 Hasil Uji Model Pengukuran (Measurement Model) 

4.4.4.1   Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

    Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten 

yang diukurnya. Menurut Hair et al., (2010), suatu variabel dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized 

loading factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70 

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM 

akan digunakan composite reliability measure dan variance extracted measure, 

sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability 

(CR) ≥ 0,70 dan average variance extracted (AVE) ≥ 0,50. 
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 Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas (Measurement) 

 

 

Variabel Laten 

 

 

Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 

≥ 0.5 

 

Kesimpu

lan 

AVE 

≥ 0.5 

CR 

≥ 0.7 

 

Kesimpulan 

 

        

        Emotional 

       Intelligence 

     EI1 0.623 Valid  

 

0.621 

 

 

0.928 

 

 

 

Reliabel 

EI2 0.614 Valid 
EI3 0.736 Valid 
EI4 0.836 Valid 
EI5 0.865 Valid 
EI6 0.811 Valid 
EI7 0.903 Valid 
EI8 0.862 Valid 

 

 

 

 

Organizational 

Justice 

 OJ1 0.641 Valid  

 

 

 

0.625 

 

 

 

 

 

0.946 

 

 

 

 

 

 

Reliabel 

 OJ2 0.941 Valid 
 OJ3 0.919 Valid 
 OJ4 0.828 Valid 
 OJ5 0.697 Valid 
 OJ6 0.539 Valid 
 OJ7 0.857 Valid 
 OJ8 0.841 Valid 
 OJ9 0.726 Valid 

       OJ10 0.961 Valid 
       OJ11 0.620 Valid 

 

 

Job Satisfaction 

JS1 0.630 Valid  

0.597 

 

0.896 

 

 

Reliabel 
JS2 0.919 Valid 
JS3 0.594 Valid 
JS4 0.948 Valid 
JS5 0.824 Valid 

JS6 0.640 Valid 

 

  Organizational        

Commitment 

OC1 0.705 Valid  

0.599 

 

. 

0.855 

 

 Reliabel OC2 0.738 Valid 
OC3 0.745 Valid 
OC4    0.893 Valid 

  Sumber : Hasil pengolahan  data menggunakan Amos 21 (2018)
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Berdasarkan tabel 4.4 semua indikator dinyatakan valid dengan memperoleh 

nilai loading masing-masing diatas 0,5, maka dapat dikatakan bahwa seluruh 

indikator terhadap masing-masing konstruk latennya dinyatakan valid, dan tidak 

ada penghapusan indikator. 

Nilai C.R (construct reliability) sebuah konstruk melebihi dari batasnya 

yaitu sebesar 0,70. Konstruk yang mempunyai reliabilitas baik jika nilai construct 

reliability (CR) ≥ 0,70 dan average variance extracted (AVE) ≥ 0,50. Maka hasil 

data seluruh konstruk laten pada penelitian ini diyatakan reliabel. 

 

4.4.5 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.4.5.1 Goodness of fit 

Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum 

derajat kecocokan atau Goodness of fit (GOF) antara data dengan model. Menilai 

GOF dalam SEM secara menyeluruh tidak dapat dilakukan secara langsung, seperti 

teknik multivariat lainnya. SEM tidak mempunyai satu uji statistik terbaik yang 

dapat menjelaskan kekuatan prediksi model. Para peneliti telah mengembangkan 

beberapa ukuran GOF yang dapat digunakan secara bersama-sama atau kombinasi.  

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan 

model keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool 

AMOS 21.
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Tabel 4.5 Hasil Penelitian Goodness of fit 

GOF Cut of Value 
Hasil 

 

Analisis 

Evaluasi 

 

Model 

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 3,0 (good fit) 
2.454 Good Fit 

 

CFI 
CFI ≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

 

0.803 

 

 

Marginal Fit 

 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal 

fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

 

0.118 

 

Poor Fit 

 

Pada tabel 4.5 menunjukkan hasil pengujian dapat dilihat dari ketiga ukuran 

Goodness of Fit pada CMIN/DF yaitu good fit karena nilai dibawah ≤ 3.0, CFI 

menunjukkan kecocokan yang sedikit (marginal fit) karena nilai diatas ≥ 0,90. Pada 

RMSEA menghasilkan kecocokan yang rendah (poor fit) karena nilai ≥ 0,10. Jika 

salah satu atau lebih parameter yang telah fit maka model tersebut dinyatakan fit. 

Sehingga model dalam penelitian ini dinyatakan fit (Hair et al., 2010) 

 CMIN/df merupakan merupakan nilai statistik Chi Square dibagi degree of 

freedom (df) yang disebut juga Chi Square relatif, pada tabel 4.6 CMIN/df 

menunjukan ukuran dengan kriteria good fit yang merupakan indikator diterimanya 

suatu kecocokan model dan data. CFI merupakan peningkatan fit index dari NFI, 

dalam index ini menjelaskan perbandingan model yang diusulkan dengan model 

dasar. Pada tabel 4.6 CFI menunjukkan ukuran dengan kriteria marginal fit maka 
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model memiliki kecocokan yang sedikit. RMSEA digunakan untuk menampilkan 

seberapa layak model tersebut menggunakan populasi sedangkan untuk hasil 

RMSEA jika nilai sebesar 0.08 atau lebih kecil maka nilai tersebut menunjukkan 

kecocokan model yang baik namun pada penelitian ini menunjukkan ukuran dengan 

kriteria poor fit yang berarti model tersebut memiliki kecocokan yang rendah. 

Dengan adanya salah satu parameter yang telah fit maka model penelitian ini dapat 

digunakan dengan model SEM. 
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4.4.6 Hasil Pengujian Hipotesis 

 Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang 

mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) variabel laten eksogen dan variabel 

endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap koefisien-koefisien 

atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal atau pengaruh 

variabel laten terhadap variabel laten lainnya, yaitu sesuai dengan rerangka 

konseptual penelitian. Hasil pengujian hipotesis pada analisis model keseluruhan 

dapat melihat nilai p dari hubungan sebab akibat untuk diketahui tingkat 

signifikansinya. Jika nilai estimasi pada hasil analisis menunjukkan positif dan nilai 

p < 0.05 maka hipotesis yang diajukan berarti terbukti signifikan dan telah didukung 

oleh data (HO ditolak). Apabila nilai estimasi menunjukkan hasil negatif dan nilai p 

> 0.05 maka hipotesis yang diajukan berarti tidak terbukti signifikan dan tidak 

didukung oleh data (HO diterima). Berikut hasil pengujian hipotesis model 

keseluruhan dapat dilihat pada table 4.6.
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                 Tabel 4.6 Output Regression 

Hipotesis Estimasi p-value Kesimpulan 

 

Emotional Intelligence → 

Organizational Justice 

 

0.777 

 

*** 

Hipotesis 

 

Didukung data 

 

Organization Justice → Job Satisfaction 

 

     0.358 

 

 

0.005 

Hipotesis 

 

Didukung data 

 

Organization Justice → Organizational 

Commitment 

 

0.824 

 

*** 

Hipotesis 

 

Didukung data 

 

Job Satisfaction → Organizational 

Commitment 

   

     0.486 

 

        *** 

Hipotesis 

 
Didukung data 

Berikut adalah penjelasan peneliti menguraikan hasil analisis data dari tabel diatas 

dengan menyediakan model hasil pengujian hipotesis. 

  

 

 

 

Gambar 4.4 Estimasi Model Penelitian 

 

H2, estimasi 0.358 

p-value 0.005 

 

H1, estimasi 0.777 

p-value *** 
 

  

 
Job Satisfaction 

Organizational 

Commitment 
H3, estimasi 0.824 

p-value *** 

 

H4, estimasi 0.486 

p-value *** 
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1. Emotional Intelligence berpengaruh positif terhadap Organizational Justice 

 Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,777 

dengan nilai p = *** (signifikan). Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil 

yang positif dengan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan 

demikian, job insecurity memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

organizational justice dan Ho ditolak.  

2. Organizational Justice berpengaruh positif terhadap job satisfaction  

     Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,358 

dengan nilai p = 0,005 (signifikan). Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil 

positif dengan nilai probabilitas lebih kecil 0,05. Dengan demikian, organizational 

justice memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap job satisfaction dan Ho 

ditolak.  

3. Organizational Justice berpengaruh positif terhadap Organizational 

Commitment  

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,824 

dengan nilai p = *** (signifikan). Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, 

organizational justice memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

organizational commitment dan Ho ditolak.  

4. Job Satisfaction berpengaruh positif terhadap Organizational Commitment  

  Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,486 

dengan nilai p = *** (signifikan). Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 
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positif dengan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian,  job 

satisfaction memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap organizational 

commitment dan Ho ditolak.  

 

4.5 Pembahasan 

4.5.1 Pengaruh Emotional Intelligence Terhadap Organizational Justice  

 

  Emotional intelligence menurut Robbins & Judge, (2016) adalah 

kemampuan seseorang untuk merasakan emosi dalam diri dan orang lain, 

memahami makna emosi, dan mengatur emosinya sendiri. Sedangkan 

Organizational justice menurut Naway, (2014) yaitu penilaian seseorang tentang 

sejauhmana dirinya diperlakukan secara adil oleh organisasi yang diukur 

berdasarkan dimensi keadilan distributif, keadilan prosedural dan keadilan 

interaksional. 

Hasil pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh 

emotional intelligence terhadap organizational justice. Hasil tersebut 

menunjukkan emotional intelligence pada karyawan Bukalapak.com akan 

mempengaruhi organizational justice pada kinerja karyawan. Hal tersebut 

didukung oleh penelitian (Quebbeman & Rozell, 2002) bahwa efek yang 

diharapkan dari emotional intelligence terhadap justice dirasakan mengingat 

pengaruh emotional intelligence terhadap cara individu memandang dan 

menafsirkan perilaku dan tindakan orang lain. Hasil penelitian ini juga sesuai 

dengan Meisler, (2013) bahwa individu yang memiliki emotional intelligence 
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rendah diharapkan untuk memikirkan kejadian yang akan mengarahkan mereka 

untuk melihat kejadian ini lebih sering daripada yang sebenarnya. Sebagai 

hasilnya, organizational justice cenderung lemah diantara individu yang memiliki 

emotional intelligence rendah dan lebih kuat diantara individu yang memiliki 

emotional intelligence tinggi. 

Bagaimana orang menafsirkan perilaku, tindakan, dan (mungkin yang 

paling penting) niat mempengaruhi apakah mereka menilai perihal di tempat kerja 

menjadi adil atau tidak adil. Karyawan dapat memiliki cara pandang yang berbeda-

beda dengan melihat sikap dan tindakan atasan atau rekan kerja untuk merasakan 

bagaimana karyawan diperlakukan adil. Fox, Spector, & Miles, (2001) menyatakan 

bahwa emotional intelligence mempengaruhi organizational justice dan 

konsekuensinya dalam dua cara: memprediksi persepsi ketidakadilan 

organisasional, dan mengurangi reaksi emosional negatif yang ditimbulkan oleh 

ketidakadilan yang dirasakan. Apabila karyawan yang memiliki emotional 

intelligence tinggi maka individu tersebut dapat memiliki persepsi ketidakadilan 

organisasi terhadap atasan atau rekan kerja, sedangkan individu yang memiliki 

emotional intelligence rendah maka individu dapat meminimalisir reaksi emosinya 

terhadap ketidakadilan yang ia rasakan. Karyawan dapat menafsirkan perilaku dari 

atasannya bahwa apakah mereka sudah diperlakukan dengan adil sehingga dengan 

adanya sebuah keadilan antara atasan dengan bawahan maupun antar peers maka 

akan memberikan hasil kerja yang optimal pada karyawan tersebut. 
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4.5.2 Pengaruh Organizational Justice Terhadap Job Satisfaction 

Keadilan dengan apa yang orang rasakan diperlakukan menimbulkan 

masalah dalam perilaku organisasi yang dikenal sebagai organizational justice 

(Schermerhorn et al., 2011), sedangkan job satisfaction menurut Robbins & Judge 

(2016) adalah perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi 

karakteristiknya, orang dengan job satisfaction tinggi memegang perasaan positif 

tentang pekerjaan, sementara orang dengan kepuasan rendah memegang perasaan 

negatif.  

Hasil pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan adannya 

pengaruh organizational justice terhadap job satisfaction. Hal tersebut mendukung 

pernyataan menurut Sancoko & Panggabean (2015) bahwa organizational justice 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap job satisfaction. Berarti semakin 

karyawan merasakan adanya keadilan pada prosedur di perusahaan maka akan 

semakin puas perasaan karyawan atas perlakuan yang diterima. Penelitian ini sesuai 

dengan aspek-aspek job satisfaction yang dikemukakan oleh Schermerhorn et al 

(2011) yaitu pekerjaan itu sendiri, kualitas supervisi, hubungan dengan rekan kerja, 

peluang promosi, dan gaji. Penelitian Zainalipour, Fini, & Mirkamali, (2010) juga 

menjelaskan bahwa penelitian tersebut menemukan korelasi positif antara 

organizational justice dan job satisfaction. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin 

banyak persepsi organizational justice, semakin terasa job satisfaction. Penelitian 

terdahulu juga diteliti oleh Naway (2014) menunjukkan bahwa organizational 
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justice berpengaruh signifikan terhadap job satisfaction. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa persepsi pegawai yang positif terhadap organizational 

justice akan memberikan implikasi positif terhadap peningkatan job satisfaction. 

Sebaliknya, jika pegawai atau karyawan mempersepsikan kurang atau tidak adanya 

keadilan di dalam organisasi, maka yang terjadi pegawai atau karyawan merasa 

tidak puas.
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4.5.3 Pengaruh Organizational Justice Terhadap Organizational Commitment 

Organizational justice menurut Schermerhorn et al., (2011) yaitu 

bagaimana orang yang adil dan berkeadilan memandang praktik tempat kerja 

mereka dengan etika, pandangan keadilan dari penalaran moral sehingga 

menganggap perilaku menjadi etis ketika adil dan tidak memihak dalam 

memperlakukan orang-orang. Mowday, Steers, & Porter (1979) mendefinisikan 

organizational commitment sebagai keyakinan yang kuat dalam tujuan organisasi, 

dan nilai-nilai, kesediaan untuk melakukan banyak usaha atas nama organisasi dan 

keinginan kuat untuk tetap menjadi angota organisasi.  

Hipotesis ini terbukti memiliki pengaruh antara organizational justice 

terhadap organizational commitment. Hal tersebut mendukung teori dari  

Schermerhorn et al., (2011) bagaimana orang yang adil dan berkeadilan 

memandang praktik tempat kerja mereka dengan etika, pandangan keadilan dari 

penalaran moral sehingga menganggap perilaku menjadi etis ketika adil dan tidak 

memihak dalam memperlakukan orang-orang. Penelitian ini sesuai dengan 

penelitian menurut Suifan, Diab, & Abdallah (2017) menunjukkan bahwa tingkat 

organizational justice yang lebih tinggi cenderung menunjukkan tingkat 

organizational commitment yang tinggi, karyawan lebih mempercayai manajer atau 

supervisor mereka dan mereka memiliki persepsi yang lebih positif tentang 

organizational justice, yang meningkatkan hasil pribadi dan tempat kerja. Tanpa 

adanya rasa keadilan yang tinggi dari pandangan karyawan terhadap atasannya 

Pengaruh Emotional Intelligence..., Monev Juniarizty, Ma.-Ibs, 2018



84 

 

Indonesia Banking School 

maka karyawan tidak memiliki komitmen yang baik dengan perusahaan dan tidak 

adanya semangat dalam mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Hasil penelitian 

ini juga sejalan dengan Ohana & Meyer, (2016) karyawan yang percaya bahwa 

mereka diperlakukan dengan cara yang adil akan lebih cenderung membalas dan 

memiliki rasa kewajiban untuk membalas, dan salah satu cara untuk melakukannya 

adalah dengan peningkatan keterlibatan yang berarti peningkatan komitmen. 

Penelitian Hart & Willower, (1994) juga mengemukakan bahwa organizational 

commitment dapat digambarkan sebagai koneksi psikologis yang dimiliki karyawan 

dengan ditentukan oleh keinginan mereka untuk tetap dan mempertahankan 

organisasi dengan menerima nilai-nilai dan tujuan organisasi serta menghargainya. 

 

4.5.4 Pengaruh Job Satisfaction Terhadap Organizational Commitment 

Job satisfaction menurut Robbins & Judge (2016) adalah perasaan positif 

tentang pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi karakteristiknya, orang dengan job 

satisfaction tinggi memegang perasaan positif tentang pekerjaan, sementara orang 

dengan kepuasan rendah memegang perasaan negatif. Menurut Schermerhorn et al 

(2011), organizational commitment adalah tingkat kesetiaan yang dirasakan 

individu terhadap organisasi.  

Hipotesis ini terbukti aspek-aspek job satisfaction yang dikemukakan oleh 

Schermerhorn et al (2011) yaitu pekerjaan itu sendiri, kualitas supervisi, hubungan 

dengan rekan kerja, peluang promosi, dan gaji. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Anari (2012) bahwa adanya korelasi positif yang signifikan antara job 
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satisfaction dan organizational commitment. Hasil ini juga sependapat dengan 

penelitian sebelumnya Petrides & Furnham (2007). Berbagai aspek job satisfaction 

seperti kepuasan dengan gaji, rekan kerja, supervision, dan pekerjaan itu sendiri 

dibutuhkan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar karyawan. 

Penelitian Siqueira (2008) menyelidiki job satisfaction berarti mengevaluasi berapa 

banyak pengembalian yang ditawarkan oleh perusahaan dalam gaji dan promosi 

untuk memuaskan diri sendiri, seberapa karyawan nyaman dengan rekan kerja dan 

para atasan, dan berapa banyak tugas yang diberikan karyawan dapat memberikan 

perasaan menyenangkan.    

 

4.6 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai sejauh 

mana intensi yang dimiliki pekerja tetap karyawan Bukalapak.com Plaza City View 

Kemang yang dipengaruhi oleh variabel emotional intelligence, organizational 

justice, job satisfaction dan organizational commitment. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa semua variabel dinyatakan positif dan signifikan. Berikut 

peneliti uraikan beberapa implikasi manajerial dari penelitian ini.  
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Tabel 4.7 Mean (Emotional Intelligence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pengolahan data menggunakan Ms. Excel (2018) 

 

Berdasarkan tabel 4.7 hasil dari data kuesioner, nilai terkecil pada indikator 

emotional intelligence yaitu EI4 (saya mentolerir rasa kecewa tanpa rasa gelisah) 

Beberapa karyawan Bukalapak.com divisi category management kurang mentolerir 

rasa kecewa tanpa rasa gelisah. Karyawan membiarkan sifat kecil hati tanpa adanya 

rasa khawatir sehingga karyawan lebih mampu mengelola rasa kekecewaannya 

dalam diri mereka sendiri, dan emosional yang positif di tempat kerja dapat 

dikendalikan dengan baik. Hal tersebut menjadi positif bagi karyawan melihat 

pengaruh dengan organizational justice yang dirasakan oleh karyawan sangat 

berdampak pada dirinya masing-masing tergantung bagaimana menafsirkan suatu 

perilaku. Karyawan pada penelitian ini mayoritas berumur 27-29 yang mana 

termasuk kategori generasi millenial, sedangkan karakteristik dari generasi 

millennial yaitu rasa memiliki terhadap komunitas yang kuat, percaya diri dan 

toleran menurut penelitian (Howe, 2014). 

EI4 menunjukkan indikator self-management yaitu kemampuan untuk 

Indikator Mean 

EI1 4.34 

EI2 4.29 

EI3 4.75 

EI4 3.98 

EI5 4.49 

EI6 4.19 

EI7 4.48 

EI8 4.33 
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mengatur perasaan tertekan seperti kecemasan dan kemarahan dan menghambat 

impulsif emosional (Goleman, 2013), yang mana komponen dari self-management 

yaitu terdiri dari kontrol diri, kepantasan untuk dipercaya, kesungguhan, dan 

kemampuan beradaptasi. Karyawan Bukalapak.com divisi category management 

diharapkan untuk dapat mengkontrol diri dengan menajaga agar emosi dan kata hati 

tetap terkontrol dengan baik, memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan 

tanggung jawab yang dimiliki, serta memiliki kesungguhan atau kemampuan 

beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah dan mengatasi 

masalah dengan baik.  

Nilai terkecil pada indikator emotional intelligence lainnya yaitu terdapat 

pada EI6 (Ketika saya marah, saya menyesal setelahnya). Maka beberapa karyawan 

Bukalapak.com divisi category management merasa menyesal setelah mereka 

marah. EI6 menunjukkan indikator social awareness yaitu kemampuan untuk 

membaca situasi secara objektif tanpa asumsi mereka sendiri, memungkinkan 

mereka untuk merespons secara efektif. Keterampilan social awareness yaitu 

empati dan hubungan manajemen. Karyawan yang memiliki sifat empati dapat 

membaca arus emosi dan menangkap isyarat non verbal sebagai nada suara atau 

ekspresi wajah. Empati membutuhkan kesadaran diri dan memahami perasaan serta 

kekhawatiran orang lain. Kepekaan terhadap orang lain sangat penting untuk 

kinerja pekerjaan dan kemampuan untuk membaca kebutuhan orang lain juga 

penting. Maka karyawan Bukalapak.com divisi category management diharapkan 

untuk meningkatkan sifat empati dengan kesadaran diri yang tinggi dan 
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kemampuan untuk memahami perasaan serta kekhawatiran rekan kerja dan atasan 

karena dengan  adanya kepekaan antara karyawan dengan atasan maupun rekan 

kerja dapat mengurangi tingkat penyesalan yang sudah dilakukan terhadap masalah 

atau situasi yang sulit sehingga karyawan dapat memahami perasaan satu sama lain 

agar hubungan manajemen dapat tercipta dengan baik dan kinerja pekerjaan 

dilakukan dengan baik.  
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Tabel 4.8 Mean (Organizational Justice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sumber: Pengolahan data menggunakan Ms. Excel (2018) 

 

  

Berdasarkan tabel 4.8 hasil dari data kuesioner diatas nilai indikator terkecil 

yaitu OJ1 (penilaian kinerja yang adil mencerminkan apa yang telah saya kerjakan 

di tempat kerja) artinya merupakan hal yang penting dalam evaluasi kinerja 

perusahaan terhadap kinerja masing-masing karyawaannya yaitu dapat dilihat dari 

apa yang telah dikerjakan karyawan. Responden yang merupakan karyawan tetap 

divisi category management Bukalapak.com merasa bahwa apa yang telah 

dikerjakan di tempat kerja menjadi acuan untuk penilaian kinerja yang adil. 

Menurut penelitian Govaerts, van de Wiel, & Vleuten (2013) pada lingkungan kerja 

di mana atasan langsung bertanggung jawab untuk penilaian kinerja serta ketentuan 

umpan balik yang berarti. Penilaian kinerja secara inheren bergantung pada 

penilaian ahli oleh penilai yang memiliki dua jenis keahlian: keahlian yang cukup 

dalam keahlian lapangan dan penilai asli mereka, yaitu keahlian dalam menilai 

kinerja. Tentunya, baik penilaian kualitas tinggi dan umpan balik membutuhkan 

Indikator Mean 

OJ1 4.10 

OJ2 4.26 

OJ3 4.23 

OJ4 4.30 

OJ5 4.23 

OJ6 4.18 

OJ7 4.22 

OJ8 4.19 

OJ9 4.29 

OJ10 4.28 

OJ11 4.32 
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supervisor-assessor yang ahli.  Menurut Parker 2005) pengukuran harus memiliki 

efek pada kinerja yang memiliki analisis lengkap dan umpan balik yang 

memastikan bahwa pengukuran kinerja dianalisis dan diterjemahkan ke dalam 

tindakan dan perilaku yang mengubah sifat aktivitas dan kinerja. Maka atasan atau 

penilai dapat mengevaluasi diri (self assessment) dengan fenomena yang muncul 

saat memberikan penilaian, kemudian dapat melakukan komunikasi serta 

mendiskusikan cara untuk menghilangkan fenomena tersebut. Sejalan dengan 

penelitian terdahulu (Hwang, 2008) para pengawas atau supervisor harus 

mempertimbangkan kepemimpinan yang persuasif dan komunikasi yang lebih 

terbuka dengan karyawan untuk meningkatkan persepsi mereka tentang keadilan 

yang akan mengarah pada komitmen yang lebih baik untuk organisasi. Supervisor 

pada divisi category management juga harus membina hubungan komunikasi yang 

baik dengan karyawan dan bekerja untuk memastikan bahwa proses untuk 

mengevaluasi karyawan tetap Bukalapak.com adalah adil dan berdasarkan kriteria 

yang didefinisikan dengan jelas (Crow et al., 2012).  Maka dengan assesor (penilai) 

melakukan penilaian secara merata dengan melihat apa yang karyawan telah 

kerjakan di tempat kerja dengan baik atau buruk maka dapat mencerminkan 

organizational justice yang dirasakan oleh karyawan Bukalapak.com divisi 

category management. 
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Tabel 4.9 Mean (Organizational Commitment) 

 

 

 

   Sumber: Pengolahan data menggunakan Ms. Excel (2018) 

                   Berdasarkan tabel 4.9 hasil dari data kuesioner, nilai terkecil pada 

indikator organizational commitment yaitu OC2 (saya merasa terikat dengan tempat 

saya bekerja) artinya karyawan merasakan bahwa dirinya memiliki keterikatan 

dengan tempat mereka bekerja. Dalam hal ini beberapa responden yang merupakan 

karyawan tetap divisi category management Bukalapak.com merasa lingkungan 

atau budaya kerja yang sudah cukup menyenangkan. Oleh karena itu perusahaan 

startup khususnya Bukalapak.com dapat melakukan cara agar karyawan lebih betah 

untuk tinggal di perusahaan sehingga semakin terciptanya keterikatan dalam diri 

karyawan terhadap perusahaan. Perusahaan dapat menciptakan suasana kantor yang 

santai mengingat karyawan Bukalapak.com khususnya pada divisi category 

management mayoritas adalah kategori millennial, dimana mereka menerapkan 

lingkungan kerja yang serius namun santai. Hal tersebut dapat membantu karyawan 

untuk tetap terus tinggal dengan perusahaan serta Bukalapak.com dapat bertahan 

dengan turnover karyawan yang rendah dari kejadian fenomena kutu loncat yang 

jarang terjadi di perusahaan Bukalapak.com sendiri. Supervisor divisi category 

management juga dapat menjaga komunikasi dengan jelas karena komunikasi ada 

bagian yang penting dari sebuah hubungan. Dengan adanya komunikasi yang baik 

Indikator Mean 

OC1 4.71 

OC2 4.54 

OC3 4.55 

OC4 4.78 
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maka karyawan juga dapat menerima feedback dari apa yang mereka rasakan 

ditempat kerja. Supervisor dapat melakukan komunikasi rutin dengan diadakannya 

rapat sesusai dengan kebutuhan.   

Tabel 4.10 Mean (Job Satisfaction) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Sumber: Pengolahan data menggunakan Ms. Excel 

 

Berdasarkan tabel 4.10 hasil dari data kuesioner, nilai terkecil pada indikator 

job satisfaction yaitu JS3 (saya menghabiskan waktu saya untuk bekerja keras di 

tempat kerja) artinya beberapa dari karyawan Bukalapak.com melakukan 

pekerjaannya full day di tempat kerja dikarenakan penerapan jam kerja yang 

disesuaikan dengan aktivitas mereka diluar kantor. Perusahaan lebih membebaskan 

waktu kerja karyawan dengan syarat karyawan harus menghabiskan 8 jam di kantor 

untuk melakukan pekerjaannya. Hal tersebut menjadikan perusahaan 

Bukalapak.com untuk membuat tempat kerja yang lebih menyenangkan lagi dengan 

terkesan nyaman, ruang besar yang memiliki fasilitas memadai, serta kondisif dan 

tidak kaku agar karyawan memiliki lingkungan kerja yang baik dan nyaman 

terhadap perusahaan yang mana memiliki pengaruh untuk tetap berkomitmen 

terhadap organisasi.  

Indikator Mean 

JS1 4.50 

JS2 4.77 

JS3 4.27 

JS4 4.74 

JS5 4.82 

JS6 4.60 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

emotional intelligence terhadap organizational justice serta hubungannya dengan 

job satisfaction dan organizational commitment.  Hasil penelitian dan analisis data 

yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode SEM yang terdapat 4 hipotesis 

terbukti menghasilkan pengaruh dan signifikan. Pengujian dan penelitian yang 

dilakukan pada Bukalapak.com Plaza City View, Kemang dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Emotional Intelligence berpengaruh positif terhadap Organizational Justice 

terbukti dalam penelitian ini. 

2. Organizational Justice berpenngaruh positif terhadap Organizational 

Commitment terbukti dalam penelitian ini. 

3. Organizational Justice berpengaruh positif terhadap Organizational 

Commitment terbukti dalam penelitian ini. 

4. Job Satisfaction berpengaruh positif terhadap Organizational Commitment 

terbukti dalam penelitian ini. 
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5.2 Saran 

Hasil dari penelitian dapat menjadikan saran Bukalapak.com Plaza City 

View Kemang untuk lebih baik kedepannya dengan meningkatkan kecerdasan 

emosional karyawan serta menjaga suasana kantor yang nyaman agar karyawan 

memiliki kepuasan dan keterikatan terhadap perusahaan. Adapun saran yang dapat 

diberikan kepada Bukalapak.com dan untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Bukalapak.com 

a. Atasan Bukalapak.com Plaza City View Kemang divisi category 

management harus lebih mengenali dan mengetahui karyawan 

dengan mengarahkan bagaimana mengekspresikan emosinya 

dengan baik, terutama mengelola dan mengendalikan secara efektif 

tentang apa yang dialami ditempat kerja. Sehingga karyawan dapat 

memahami perasaan satu sama lain agar hubungan manajemen dapat 

tercipta dengan baik dan kinerja pekerjaan dilakukan dengan baik. 

Hal tersebut sesuai dengan profil responden yang mayoritas berumur 

27-29 tahun yang mana termasuk kategori generasi millennial yang 

memiliki karakteristik yaitu rasa memiliki terhadap komunitas yang 

kuat, percaya diri, dan toleran (Howe, 2014). 

b. Sejalan dengan penelitian terdahulu (Hwang, 2008), para pengawas 

atau supervisor harus mempertimbangkan kepemimpinan yang 
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persuasif dan komunikasi yang lebih terbuka dengan karyawan 

untuk meningkatkan persepsi mereka tentang keadilan yang akan 

mengarah pada komitmen yang lebih baik untuk organisasi. Maka 

atasan Bukalapak.com Plaza City View Kemang khususnya divisi 

category management harus membina hubungan komunikasi yang 

baik dengan karyawan dan bekerja untuk memastikan bahwa proses 

untuk mengevaluasi karyawan tetap Bukalapak.com adalah adil 

dengan melakukan penilaian secara merata dengan melihat apa yang 

karyawan telah kerjakan di tempat kerja secara baik. 

c. Perusahaan dapat menciptakan suasana kantor yang santai 

mengingat karyawan Bukalapak.com khususnya pada divisi 

category management mayoritas adalah kategori millennial, dimana 

mereka menerapkan lingkungan kerja yang serius namun santai 

selain itu dapat meningkatkan budaya kerja yang menyenangkan 

dengan memberikan hiburan seperti diadakan ekgiatan outbond dan 

refreshing sebulan sekali, memberikan fasilitas penunjang untuk 

karyawan missal makan dikantor, dan kendaraan selama dikantor 

sehingga karyawan akan betah untuk tetap tinggal di perusahaan.  

d. Perusahaan dapat membuat tempat kerja yang lebih menyenangkan 

lagi dengan terkesan nyaman, ruang besar yang memiliki fasilitas 

memadai, serta kondusif dan tidak kaku agar karyawan memilki 

lingkungan kerja yang baik dan nyaman terhadap perusahaan 
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sehingga karyawan dapat menghabiskan waktunya untuk bekerja 

keras di tempat kerja. 

2. Bagi Peneliti selanjutnya  

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dapat memperluas penelitian 

terdahulu apabila mengambil tema yang sama dengan penelitian ini atau 

dapat menambah faktor-faktor yang belum dijelaskan pada penelitian ini 

mengenai pengaruhnya terhadap organizational commitment. Misalnya, 

apakah ada variabel lain seperti lingkungan kerja, motivasi, 

kepemimpinan atau variabel lainnya yang mempengaruhi 

organizational commitment yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

Selain itu peneliti selanjutnya dapat memperluas batasan masalah dan 

tidak hanya fokus ke satu divisi saja atau dengan menambah kategori 

generasi x dan babyboomers. 
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            LAMPIRAN 

Lampiran 1: Kuesioner  
 

 

Responden Yth, 

Saya Monev Juniarizty mahasiswi S1 Manajemen STIE Indonesia Banking 

School, Kemang. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tugas akhir yang 

berjudul “Pengaruh Emotional Intelligence Terhadap Organizational Justice dan 

Hubungannya Dengan Job Satisfaction dan Organizational Commitment Pada 

Karyawan Tetap Generasi Millennial Bukalapak.com”. 

Oleh karena itu saya memohon dengan hormat bantuan dari Saudara/i untuk 

mengisi kuesioner ini dengan jawaban yang sebenar-benarnya. Pernyataan dan data 

dari responden hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian semata dan diolah 

secara keseluruhan serta kerahasiaan atas jawaban Saudara/i akan dijaga dengan 

sebaik-baiknya. Atas waktu dan partisipasi Anda saya ucapkan terimakasih. 

Persyaratan Responden 

Apakah anda lahir di tahun 1982 - 2000? 

• Ya (Lanjut) 

• Tidak (Stop) 

Apakah anda pekerja tetap dan sudah bekerja minimal setahun? 

• Ya (Lanjutkan) 

• Tidak (Stop) 
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Identitas Responden 

Jenis Kelamin: 

Laki-laki 

Perempuan  

Usia: 

………… 

Lama bekerja: 

• 1-2 tahun 

• 2-3 tahun 

• 3-4 tahun 

• 4-5 tahun 

• >5 tahun  
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1. Saya percaya diri pada kemampuan saya 

 

Sangat Tidak                                                                                    Sangat Setuju 

 

Setuju 

 

2. Saya memiliki peran terhadap kesulitan yang saya hadapi 

Sangat Tidak                                                                                     Sangat Setuju 

 

Setuju 

 

3. Saya dapat dipercaya 

Sangat Tidak                                                                           Sangat Setuju 

Setuju

Berikutnya 
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4. Saya mentolerir rasa kecewa tanpa rasa gelisah  

Sangat Tidak                                                                                         Sangat Setuju 

 

Setuju 

 

5. Saya memahami perasaan orang lain 

Sangat Tidak                                                                                         Sangat Setuju 

 

Setuju 

 

6. Ketika saya marah, saya menyesal setelahnya  

 

Sangat Tidak                                                                                        Sangat Setuju 

 

Setuju 

 

7. Saya menunjukkan kepada orang lain bahwa apa yang saya rasakan itu penting 

pada diri saya 

 

Sangat Tidak                                                                                       Sangat Setuju 

 

Setuju 

 

8. Saya langsung berhadapan dengan orang lain dalam keadaan sulit 

 

Sangat Tidak                                                                                        Sangat Setuju 

 

Setuju 

 

9. Penilaian kinerja yang adil mencerminkan apa yang telah saya kerjakan di tempat 

kerja 

 

Sangat Tidak                                                                                        Sangat Setuju 

 

Setuju 
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10. Tekanan diluar pekerjaan tidak mempengaruhi penilaian kinerja saya  

 

Sangat Tidak                                                                                      Sangat Setuju 

 

Setuju 

 

11. Kriteria standar pekerjaan digunakan untuk penilaian kinerja saya 

                                                                           Sangat Tidak                                                                                      

Sangat Setuju 

 

Setuju 

 

12. Adanya komunikasi antara saya dan atasan selama periode penilaian kinerja 

Sangat Tidak                                                                                      Sangat Setuju 

 

Setuju 

 

13. Atasan saya menghadapi pendapat saya 

Sangat Tidak                                                                                      Sangat Setuju 

 

Setuju 

 

14. Atasan saya menghindari prasangka pribadi 

 

Sangat Tidak                                                                                      Sangat Setuju 

 

Setuju 

 

15. Atasan saya memperlakukan saya dengan baik 

 

Sangat Tidak                                                                                      Sangat Setuju 

 

Setuju 

16. Atasan saya menghargai hak saya sebagai bawahan 

 

Sangat Tidak Sangat Setuju 

 

Setuju 
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17. Saya dihargai untuk pekerjaan saya 

 

Sangat Tidak                                                                                      Sangat Setuju 

 

Setuju 

 

18. Saya dihargai secara adil untuk apa yang saya kerjakan di tempat kerja 

Sangat Tidak                                                                         Sangat Setuju 

 

Setuju 

 

19. Saya Penilaian kinerja saya mencerminkan tanggung jawab pekerjaan saya  

 

Sangat Tidak                                                                                      Sangat Setuju 

 

Setuju 

 

20. Secara keseluruhan, saya puas dengan pekerjaan saya ditempat kerja 

 

Sangat Tidak                                                                                      Sangat Setuju 

 

Setuju 

 

21. Saya lebih menyukai pekerjaan saya daripada yang lain 

 

Sangat Tidak                                                                                      Sangat Setuju 

 

Setuju 

 

22. Saya menghabiskan waktu saya untuk bekerja keras ditempat kerja 

 

Sangat Tidak                                                                                      Sangat Setuju 

 

Setuju 

 

23. Saya merasa dihargai dalam pekerjaan saya di tempat kerja  

 

Sangat Tidak                                                                                      Sangat Setuju 

 

Setuju 
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24. Saya proaktif dalam pekerjaan saya 

 

Sangat Tidak                                                                                      Sangat Setuju 

 

Setuju 

 

25. Pekerjaan saya penting dalam hidup saya 

 

Sangat Tidak                                                                                      Sangat Setuju 

 

Setuju 

 

26. Saya dikenal dengan baik sebagai karyawan di tempat kerja 

 

Sangat Tidak                                                                                      Sangat Setuju 

 

Setuju 

 

27. Saya merasa terikat dengan tempat saya bekerja 

 

Sangat Tidak                                                                                      Sangat Setuju 

 

Setuju 

 

 

28. Pekerjaan saya sangat berarti bagi saya 
 

Sangat Tidak                                                                                      Sangat Setuju 

 

Setuju 

 

 

29. Tempat kerja saya seperti keluarga dan saya adalah salah satu dari mereka 

 

Sangat Tidak                                                                                      Sangat Setuju 

 

Setuju 
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Lampiran 2: Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre test) 

a. Variabel Emotional Intelligence 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.852 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 
179.91

3 

df 28 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 EI1 EI2 EI3 EI4 EI5 EI6 EI7 EI8 

Anti-image 

Covariance 

EI1 .412 .154 -.079 -.092 -.004 .064 -.069 -.086 

EI2 .154 .378 .029 -.116 -.111 .092 -.052 -.013 

EI3 -.079 .029 .349 -.048 -.122 .077 -.013 -.014 

EI4 -.092 -.116 -.048 .264 .026 -.113 -.005 -.028 

EI5 -.004 -.111 -.122 .026 .165 -.103 -.029 .002 

EI6 .064 .092 .077 -.113 -.103 .245 -.038 -.039 

EI7 -.069 -.052 -.013 -.005 -.029 -.038 .204 -.096 

EI8 -.086 -.013 -.014 -.028 .002 -.039 -.096 .249 

Anti-image 

Correlation 

EI1 .809a .390 -.208 -.277 -.015 .203 -.238 -.269 

EI2 .390 .763a .081 -.368 -.447 .302 -.187 -.042 

EI3 -.208 .081 .866a -.158 -.511 .262 -.047 -.046 

EI4 -.277 -.368 -.158 .876a .127 -.445 -.022 -.110 

EI5 -.015 -.447 -.511 .127 .822a -.512 -.157 .012 

EI6 .203 .302 .262 -.445 -.512 .805a -.169 -.157 

EI7 -.238 -.187 -.047 -.022 -.157 -.169 .916a -.427 

EI8 -.269 -.042 -.046 -.110 .012 -.157 -.427 .918a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Indonesia Banking School 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.931 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component 

Matrixa 

 Compone

nt 

1 

EI1 .668 

EI2 .693 

EI3 .798 

EI4 .878 

EI5 .902 

EI6 .837 

EI7 .913 

EI8 .879 

Extraction 

Method: Principal 

Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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a. Variabel Organizational Justice  

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.822 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 
214.84

6 

df 55 

Sig. .000 
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Component Matrixa 

 Component 

1 2 

OJ1 .874 -.084 

OJ2 .643 -.351 

OJ3 .583 .381 

OJ4 .765 .404 

OJ5 .791 .409 

OJ6 .702 .201 

OJ7 .814 .225 

OJ8 .792 -.019 

OJ9 .814 -.322 

OJ1

0 

.798 -.458 

OJ1

1 

.795 -.299 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 2 components 

extracted. 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.926 11 
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Indonesia Banking School 

b. Variabel Job Satisfaction  

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.854 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 
107.60

5 

df 15 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 JS1 JS2 JS3 JS4 JS5 JS6 

Anti-image 

Covariance 

JS1 .363 -.072 -.148 -.068 .026 -.121 

JS2 -.072 .403 -.061 -.142 -.030 .012 

JS3 -.148 -.061 .423 -.019 -.122 .092 

JS4 -.068 -.142 -.019 .316 -.084 -.034 

JS5 .026 -.030 -.122 -.084 .285 -.174 

JS6 -.121 .012 .092 -.034 -.174 .388 

Anti-image 

Correlation 

JS1 .868a -.187 -.378 -.201 .081 -.321 

JS2 -.187 .899a -.148 -.397 -.089 .029 

JS3 -.378 -.148 .842a -.053 -.353 .228 

JS4 -.201 -.397 -.053 .889a -.279 -.097 

JS5 .081 -.089 -.353 -.279 .825a -.523 

JS6 -.321 .029 .228 -.097 -.523 .804a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.912 6 

 

 

c. Variabel Organizational Commitment  

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.808 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 66.400 

df 6 

Sig. .000 

 

 

 

Component 

Matrixa 

 Compone

nt 

1 

JS1 .853 

JS2 .826 

JS3 .796 

JS4 .879 

JS5 .876 

JS6 .787 

Extraction 

Method: Principal 

Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Anti-image Matrices 

 OC1 OC2 OC3 

 

 

OC4 

Anti-image 

Covariance 

OC1 .391 -.021 -.174 -.086 

OC2 -.021 .485 -.041 -.183 

OC3 -.174 -.041 .333 -.118 

OC4 -.086 -.183 -.118 .314 

Anti-image 

Correlation 

OC1 .821a -.049 -.484 -.245 

OC2 -.049 .834a -.101 -.467 

OC3 -.484 -.101 .797a -.366 

OC4 -.245 -.467 -.366 .789a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component 

Matrixa 

 Compone

nt 

1 

OC1 .863 

OC2 .814 

OC3 .893 

OC4 .908 

Extraction 

Method: Principal 

Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.890 4 

 

Lampiran 3: Measurement Model fit 
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Lampiran 4: Struktural Overall Model Fit 
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Lampiran 5: Output Standardized Regression Weight (Measurement Model 

Fit)  

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
   Estimate 

OJ <--- EI .626 

JS <--- OJ .310 

OC <--- OJ .498 

OC <--- JS .338 

EI1 <--- EI .602 

EI2 <--- EI .629 

EI3 <--- EI .722 

EI4 <--- EI .831 

EI5 <--- EI .874 

EI6 <--- EI .818 

EI7 <--- EI .904 

EI8 <--- EI .859 

OJ11 <--- OJ .624 

OJ10 <--- OJ .960 

OJ9 <--- OJ .724 

OJ8 <--- OJ .841 

OJ7 <--- OJ .858 

OJ6 <--- OJ .542 

OJ5 <--- OJ .698 

OJ4 <--- OJ .829 

OJ3 <--- OJ .917 

OJ2 <--- OJ .941 

OJ1 <--- OJ .645 

JS1 <--- JS .630 

JS2 <--- JS .920 

JS3 <--- JS .594 

JS4 <--- JS .948 

JS5 <--- JS .823 

JS6 <--- JS .638 

OC4 <--- OC .865 

OC3 <--- OC .768 

OC2 <--- OC .738 

OC1 <--- OC .726 
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Lampiran 6: Hasil Regression Weight  

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
   Estimate S.E. C.R. P Label 

OJ <--- EI .777 .173 4.487 ***  

JS <--- OJ .358 .128 2.789 .005  

OC <--- OJ .824 .182 4.536 ***  

OC <--- JS .486 .143 3.408 ***  

EI1 <--- EI 1.000     

EI2 <--- EI .965 .177 5.462 ***  

EI3 <--- EI 1.532 .253 6.051 ***  

EI4 <--- EI 1.747 .262 6.660 ***  

EI5 <--- EI 2.118 .308 6.876 ***  

EI6 <--- EI 2.133 .324 6.591 ***  

EI7 <--- EI 1.926 .274 7.019 ***  

EI8 <--- EI 2.197 .323 6.800 ***  

OJ11 <--- OJ 1.000     

OJ10 <--- OJ 1.232 .158 7.819 ***  

OJ9 <--- OJ .855 .134 6.396 ***  

OJ8 <--- OJ 1.065 .149 7.144 ***  

OJ7 <--- OJ 1.046 .144 7.251 ***  

OJ6 <--- OJ .738 .146 5.051 ***  

OJ5 <--- OJ .933 .150 6.218 ***  

OJ4 <--- OJ 1.007 .142 7.076 ***  

OJ3 <--- OJ 1.149 .151 7.590 ***  

OJ2 <--- OJ 1.221 .158 7.720 ***  

OJ1 <--- OJ 1.011 .173 5.834 ***  

JS1 <--- JS 1.000     

JS2 <--- JS 1.241 .164 7.584 ***  

JS3 <--- JS .735 .136 5.416 ***  

JS4 <--- JS 1.221 .158 7.716 ***  

JS5 <--- JS .966 .138 7.016 ***  

JS6 <--- JS .790 .137 5.752 ***  

OC4 <--- OC 1.000     

OC3 <--- OC .698 .079 8.806 ***  

OC2 <--- OC .671 .080 8.348 ***  

OC1 <--- OC .657 .080 8.163 ***  
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Indonesia Banking School 

 

Lampiran 7: Model Fit Summary (Overall Model Fit) 
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