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ABSTRAK
Sumber daya manusia sangat penting dalam mengaplikasikan segala
bentuk teknologi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Beberapa hal terkait
organisasi yang dapat mempertahankan karyawan adalah dengan memperhatikan
persepsi mereka tentang manfaat yang mereka terima secara adil. Karyawan yang
memiliki persepsi keadilan yang tinggi dalam organisasi lebih cenderung merasa
berkewajiban untuk juga bersikap adil dalam bagaimana mereka melakukan peran
mereka dengan memberikan lebih dari diri mereka sendiri melalui tingkat
engagement yang lebih besar. Employee engagement adalah usaha karyawan
secara fisik seperti memberikan ide terhadap perusahaan, dan dilengkapi dengan
keinginan terlibat lebih dalam dengan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara keadilan distributif dengan employee engagement
pada karyawan PT. TELKOM, Tbk Divisi Regional IV Semarang.
Populasi penelitian ini adalah karyawan PT. TELKOM, Tbk Divisi
Regional IV Semarang yang berjumlah 670 dengan sampel karakteristik karyawan
tetap dan berusia lebih dari 40 tahun sebanyak 73 karyawan. Sampel diambil
dengan menggunakan teknik simple random sampling. Pengumpulan data
menggunakan dua buah Skala Psikologi yaitu Skala Employee Engagement (32
aitem valid, α = 0.955) dan Skala Keadilan Distributif (26 aitem valid, α = 0.961).
Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi rxy = 0.419 dengan
p=0,000 (p<0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan
peneliti, yaitu terdapat hubungan positif antara keadilan distributif dengan
employee engagement . Semakin positif keadilan distributif maka semakin
tinggi employee engagement. Keadilan distributif memberikan sumbangan efektif
sebesar 17.6% pada employee engagement dan sebesar 82.4% dipengaruhi oleh
faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
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ABSTRACK
Human resources are very important for applying any form of technology
that owned by a company. Some things that related organizations can retain
employees to pay attention to their perception that benefits they receive are fair.
Employees who have high perception of fairness in the organization will feel
more obligated and also more fair to perform their role by giving more of
themselves through a greater level of engagement. Employee engagement is a
employee’s physical effort to give an idea of the company, and comes with a
desire to engage more in the work. This study aims to determine the relationship
between distributive justice with employee engagement to PT. Telkom, Tbk
Division IV Regional Semarang.
The population was employees of PT. TELKOM, Tbk Regional Division
IV Semarang amounting to 670 permanent employees with sample characteristics
and age more than 40 years as many as 73 employees. Samples were taken using
simple random sampling technique. Data collection using two scale psychology
employee engagement scale (32 aitem valid, α = 0.955) and distributive justice
Scale (26 aitem valid, α = 0.961).
The results showed a correlation coefficient r xy = 0.419 and p = 0.000 (p
< 0,05). The results showed that the proposed research hypothesis, ie there is a
positive relationship between distributive justice with employee engagement. The
more positive distributive justice, the higher employee engagement. Distributive
justice provide effective contribution of 17.6 % on employee engagement and by
82.4 % influenced by other factors not examined in this study.
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