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BABIII 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. di J1. Kaliurang Km.14,5, Yogyakarta 

55584, dengan rincian pegawai administratif yang ada di Rektorat UII, Fakultas 

Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik Industri, Fakultas Ilmu Agama 

Islam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Psikologi, dan 

Fakultas Kedokteran. Lokasi penelitian lain di Fakultas Ekonomi yang terletak di 

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283, dan Fakultas Hukum di 

J1.Taman SiswaNo. 158 Yogyakarta. 

3.2 Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang 

ada dalam penelitian ini. Variabel-variabel yang dimaksud adalah : 

1. Variabel bebas (independent variabel) 

Variabel bebas merupakan variabel yang tidak tcrpengarull oleh 

variabellain. Variabel bebas disebut X, dalam penelitian ini sebagai variabel 

X terdiri dari : 

a. Keadilan individual, yang kemudian disebut d~ngan variabel Xl 

b. Keadilan internal yang kemudian disebut dengan variabel X2 

c. Keadilan eksternal yang kemudian disebut dengan variabel X3 
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2.	 Variabel terikat (dependent variabel) 

Variabel terikat yaitu variabel yang variasi nilainya tergantung variabel 

lain. Dalam penelitian ini kepuasan sebagai variabel terikat, untuk selanjutnya 

kepuasan disebut sebagi variabel y. 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel bermaksud menjelaskan secara terperinci 

berkenaan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini, yang terdiri dari : 

1.	 Keadilan Individual (Xl) 

Keadilan individu yang dimaksud· dalam penelitian ini adalah rasa adil 

yang dirasakan oleh seorang karyawan melalui input yang dimiliki contohnya : 

pengetahuan dan ketrampilan telah dihargai secara wajar. 

Beberapa indikator dari keadilan individual adalah : 

a.	 Kompensasi yang diterima sesuai dengan pengetahuan, ketrampilan dan 

keahlian yang dimiliki oleh karyawan. 

b.	 Kompensasl yang. dltenma seSUaI dengan ketrampilan khusus yang 

dimiliki karyawan sebagai akibat training yang telah diberikan oleh· 

lembaga. 

c.	 Kompensasi yang diterima sesuai dengan pengalaman kerja yang dimiliki. 

d.	 Kompensasi yang diterima sesuai dengan prestasi kerja yang dicapai 

e.	 Kompensasi yang diterima sesuai dengan umur dan lamanya dinas. 

f.	 Kompensasi yang diterima sesuai dengan loyalitas dan komitmen terhadap 

lembaga. 

1
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g.	 Kompensasi yang diberikan tidak mempertimbangkan perbedaan gender. 

h.	 Kompensasi yang diterima tidak melihat asal-usul suku karyawannya. 

2.	 Keadilan Internal (Xl) 

Keadilan internal yang dimaksud dalarn penelitian ini adalah karyawan 

merasa puas dengan kompensasi yang diterima berkenaan dengan nilai internal 

masing-masing pekerjaan yang ada di perusahaan. 

Beberapa indikator keadilan internal adalah : 

a.	 Kompensasi yang diterima sesuai dengan level organisasi. 

b.	 Kompensasi yang diterima sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan.. 

c.	 Kompensasi yang diterima sesuai dengan tingkat kompleksitas pekerjaan 

d.	 Kompensasi yang diterima sesuai dengan tanggungjawab pekerjaan. 

e.	 Kompensasi yang diterima sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan pekerjaan. 

3.	 Keadilan Eksternal (X3) 

Keadilan eksternal yang dimaksud dalarn penelitian ini adalah besarnya 

suatu .organisasi ternaaap seorang Karyawan 

dibandingkan dengan besarnya kompensasi y~g diberikan oleh organisasi
 

pesaing, dengan suatupekerjaan yang nilainya sarna..
 

Beberapa indikator keadilan eksternal adalah :
 

a.	 Kompensasi yang diberikan kepada karyawan harusmempertimbangkan 

input dan output karyawan dibanding dengan input dan input orang lain di 

lembaga lain sejenis dengan nilai pekerjaan yang sarna. 
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b.	 Kesesuaian kompensasi yang diterima berkaitan dengan kompensasi yang 

pemah karyawan dapat di lembaga lain sejenis dengan nilai pekerjaan 

yang sama. 

4.	 Kepuasan (Y) 

Kondisi yang menggambarkan karyawan pua~ dapat di lihat dari beberapa 

indikator diantaranya : 

1. Job Context Factors, dengan indikator sebagai berikut : 

a.	 Karyawan puas dengan gaji yang diterima. 

b.	 Karyawan puas dengan program· tujangan-tunjangan yang 

diberikan dari lembaga. 

c.	 Kepuasan terhadap jaminan keselamatan kerja. 

d.	 Hubungan antara pimpinan dengan karyawan baik. 

e.	 Pemelihahaan iklim organisasi yang cocok dan menyenangkan. 

2. Job Content Factors, dengan indikator sebagaiberikut : 

a.	 Karyawan merasa puas dengan diberikan tugas yang menantang. 

b.	 Puas dengan prestasi yang dlcaoal dan mendaoat oenl!akuan darl 

organlSaSl. 

c.	 Karyawan merasa bertanggung jawab dan diberikan otonomi. 

d.	 Mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. 

e.	 Karyawan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. 

3.	 Faktor Lingkungan Eksternal, dengan indikator sebagai berikut : 

a.	 Tanggung jawab keluarga tidak terganggu. 

b.	 Keluarga besar dan komunitas yang mendukung pekerjaannya. 
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c.	 Kesempatan pekerjaan diluar. 

d.	 Faktor usia, artinya semakin tua pekerjaan semakin berubah. 

3.4 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi dua jenis, yaitu data 

primer dan data sekunder. Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: 

a.	 Data primer: Data yang diperoleh langsung dari sumbemya, diamati dan 

dicatat untuk pertama kalinya. 

b.	 Data Sekunder:yaitu data yang telah dikumpulkan pihak-pihaklain, 

misalnya data statistik ataucatatan-catatan diperusahaan. 

Tekniklmetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1.	 Penelitian kepustakaan 

Merupakan langkah dan kegiatan awal dalam sebuah penelitian untuk 

mendapatkan dasar-dasar teori dan pokok masalah dalam melaksanakan 

penelitian yaitu dengan membaca literatur, artikel, jumal yang berisi 

2. 

laporan-Iaporan penelitian tintuk mendukung penelitian. 

Wawancara (interview) 

Merupakan tehnik pengumpulan data secara lisan kepada 

~ 

~ 
I:

"i, 

responden/objek penelitian untuk menemukan pennasalahan yang 

diteliti. 

3. Angket (kuesioner) 

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah kuesioner/angket. 

Penulis mendapatkan data yang diperlukan dengan menyerahkan atau 

"--
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memberikan daftar isian yang· akan diisi oleh responden. Selanjutnya 

responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan dengan 

format lima-pilihan. Dalam penelitian ini penulis adalah skala likert, 

dimana tiap responden cukup mengemukakan pendapatnyaapakah 

sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Pada skala 

Likert ini responden menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian 

dengan menggunakan tanda silang (X). lawaban yang tersedia dibuat 

skala dalam tingkatan. Dari jawaban responden kemudian diberikan 

skor nilai, maka sudah dapat diolah dat~ kuantitatifnya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat (Supardi, 2005: 152). Adapun skor dari alternatif 

jawaban yang disediakan oleh penulis sebagai berikut : 

1.	 Variabel Xl (keadilan individu)
 

Sungut Tiduk Scluju . - dibcri nilui 1
 

Tidak Setuju = diberi nilai 2
 

Netral = diberi nilai 3
 

Sellljll = diberi nilai 4
 

Sangat Setuju = diberi nilaL5
 

2.	 Variabel X2 (keadilan internal)
 

Sangat Tidak Setuju = diberi nilai 1
 

Tidak Setuju = diberi nilai 2
 

Netral = diberi nilai 3
 

Setuju = diberi nilai 4
 

Sangat Setuju = diberi nilai 5
 



38 

_.- ..!-_-- -------'-_. 

3.	 Variabel X3 (keadilan ekstemal)
 

Sangat Tidak Setuju = diberi nilai 1
 

Tidak Setuju = diberi nilai 2
 

Netral = diberi nilai'3
 

Setuju . = diberi nilai 4 .
 

Sangat Setuju = diberi nilai 5
 

4..	 Variabel Y (kepuasan)
 

Sangat Tidak Setuju = diberi nilai 1
 

Tidak Setuju =diberi nilai 2
 

Netral = diberi nilai 3
 

Setuju = diberi nilai 4
 

Sangat Setuju = diberi nilai'S
 

3.5	 Uji Coba Instrument Penelitian 

Dalam· pengumpulan data yang dilakukan dengan kuesioner,· maka 

alam menJawat> pertanyaan menjadi faktor yang 

penting. Daftar pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner hams diuji dulu 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) agar penelitian dapat 

menggambarkan keadaan yang sebenamya. Langkah awal penulis melakukan uji 

instrument penelitian ini adalah dengan membagikan 30 kuesioner kepada 

responden dengan jumlah butir pertanyaan 31. 
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3.5.1 Vji Valilditas 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa 

yang ingin diukur. Kuesioner dikatakan sab/valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur. Pengujian validitas dari kuesioner 

dilakukan dengan mengkorelasikan skor butir X. terhadap skor total instrumen Y 

dengan menggunakan rumus product moment dari pearson dengan perhitungan 

melalui koefisien penentuan (Coefficient ofDetermination) yang diberi notasi·r 2 • 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai product moment (r xy) dengan 

nilai r tab pada (a) sebesar 5%, dan n = 30 adalah sebesar 0,349. Jika r xy > r .tab 

maka butir pertanyaan dinyatakan valid, jika r xy < r tab maka butir pertanyaan tidak 

valid dan hams digugurkan dari kuesioner (Alhusin, 2002 : 341). Formulasi 

koefisien korelasi adalah (Singarimbun dan Efendi, 1989: 137) : 

NL(xY)~(L xL Y)
 

rxy = .J[NLX2 -(LX)?][NLy2 -(Lyf]
 

Keterangan:
 

rxy: Koefisien korelasi antara skor butir X dengan skor butir Y
 

N : Jumlah responden yang diuji 

LX: Jumlah skor butir X 

L y : Jumlah skor butir Y 

L x 2 
: Jumlah skor butir X kuadrat 

L y2 : Jumlah skor butir Y kuadrat 
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Dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap item-item pertanyaan 

dengan bantuan program SPss for Windows versi 12.0 for Windows. Pada 

variabel keadilan individual (Xl), Keadilan internal (Xl), dan keadilan eksternal 

(X3). Uji validitas dapat diidentifikasikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel3.1 

Tabel3.1 
Hasil Pengujian Validitas Variabel Keadilan Kompensasi terhadap 

Kepuasan Pegawai Adminstratifdi lingkungan Universitas Islam Indonesia. 

Variabel 
Item 

Pertanyaan rX}' r label Keterangan 

Keadilan Individual (Xl) Indl 0,577 0,349 Valid 
Ind2 0,529 0,349 Valid 
Ind3 0,562 0,349 Valid 
Ind4 0,705 0,349 Valid 
Iud5 0,512 0,349 Valid 
Ind6 0,488 0,349 Valid 
Ind7 0,503 0,349 Valid 

Ind8 0,623 0,349 Valid 

Keadilan Internal (X2) IntI 0,526 0,349 Valid 
Int2 0,852 0,349 Valid 
InO 
Int4 
IntS 

0,908 
0,793 
0,688 

0,349 
0,349 
0,349 

Valid 
Valid 
Valid 

I 
I. 

I 
Keadilan Eksternal (X3) Eksl 0,765 0,349 Valid 

Eks2 0,807 0,349 Valid 
Kepuasan (Y) JFCI 0,459 0,349 Valid 

JFC2 0,489 0,349 Valid 
JFC3 0,350 0,349 Valid 
JFC4 0,326 0,349 Tidak Valid 
JFC5 0,445 0,349 Valid I 

Kl 0,720 0,349 Valid 
K2 0,605 0,349 Valid 
K3 0,522 0,349 Valid 
K4 0,547 0,349 Valid 
K5 0,499 0,349 Valid 

I K6 0,524 0,349 Valid 

K7 0,660 0,349 Valid 
EEFI 0,524 0,349 Valid 
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EEF2 0,384 0,349 Valid 
EEF3 0,677 0,349 Valid 
EEF4 0,710 0,349 Valid 
EEF5 0,524 0,349 Valid 

Sumber : Data Primer 2006 diolah (Lampiran V). 

Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa pertanyaan keempat 

dan variabel kepuasan tidak valid, maka harns digugurkan dan kuesioner. Nilai 

r xy yang lain lebih besar dan r tab yaitu 0,349, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

seluruh butir pertanyaan valid. Artinya, bahwa kuesioner (butir pertanyaan) yang 

digunakan dapat menggambarkan keadaan atau kondisi obyek yang sebenamya. 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Singanmbun dan Efendi, 1989:140). 

Pengujian ini juga dilakukan melalui program SPSS 12.0 for Windows, dengan 

membandingkan r hasil (alpha) dengan r tab, apabila nilai Alpha Cronbanch positif 

dan lebih bcsar dan r tub, kucsioncr dianggap reliabel. Langkah pertama yang 

dilakukan adalah dengan menentukan r tab, dimana diketahui sebesar 0,349 (untuk 

tingkat signifikansi 5% dan n = 30). Setelah ditemukan kemudian dilakukan olah 

data statististik dengan menggunakan program SPSS 12.0 for Windows dengan 

mengaktifkan analyze-scale-reliability analyze. Pada dialog hox, semua butir 

pertanyaan disertakan, kemudian aktifkan pilihan teknik alpha. Adapun hasil uji 

reliabilitas dalam penelitian ini ditujukan pada tabel 3.2. 
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Tabel3.2 
Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Keadilan Kompensasi terhadap 

Kepuasan Pegawai Administratif di lingkungan Universitas Islam Indonesia. 

Variabel 
Alpha 

Cronbanch r tabel Keterangan 
Keadilan Individual (Xl) 0,694 0,349 Reliabel 
Keadilan Internal (Xl) 0,803 . 0,349 Reliabel 
Keadilan Eksternal (X3) 0,475 0,349 Reliabel 
Kepuasan (Y) 
Job Context Factors 0,548 0,349 Reliabel 
Job Content Factors 0,662 0,349 Reliabel 
Eksternal Environmental Factors 0,770 - 0,349 Reliabel 
Sumber : Data Primer 2006 diolah (Lampiran V). 

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, dapat diketahui bahwa besarnya. Alpha 

Cronbach (ex.) pada masirig-masing variabel menunjukkan hasil yanglebih besar 

dari persyaratan yang telah ditentukan sebesar 0,349. Dengan demikian dapat 

diambil kesimpulan bahwa seluruh variabel .dianggap reliabel (diandalkan), 

sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya sesuai dengan kepentingan. 

penelitian ini. 

3.6 Populasi 

Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan 

waktu serta dengan kualitas te11entu yang akan dianlati/diteliti (Supardi, 

2005:101). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan administratif 

baik strukural maupun non struktural yang ada di liilgkungan Universitas Islam 

Indonesia, Yogyakarta. Polulasi pegawai adminstrasi di lingkungan UII ditujukan 

pada tabel3.3. 

i 
I 

I'· 
----'------



.._~--'~_. _._--~_.........:......-.. _~- ---- ----.--- - !- - ~--! 

43 

Tabel3.3
 
Populasi Pegawai Administratif di Lingkungan Universitas Islam Indonesia,
 

Yogyakarta
 

No Unit Struktural Non Struktural Jumlah 
1 Universitas 23 68 91 
2 FE 16 55 71 
3 FH 14 34 48 
4 FTSP 9 51 60 
5 FTI 12 41 53 
6 PIAl 7 19 26 
7 FPs 3 9 12 
8 FMIPA 4 3 7 
9 FK 3 4 7 

Jumlah 91 284 375 
Sumber : BPSDM UII Maret 2006 

3.7 Sampel 

Sampel (sample) diberi definisi sebagai bagian dari populasi 

(Budiyuwono, 1996: 130). Setelah peneliti mendapat jumlah populasi; maka 

selanjutnya peneliti menentukan jumlah sampel yang akan di ambil dengan 

menggunakan rumus : 

n = (Z ~ a)2. p. g. N
 

E2 (N-l) + (Z ~ 0)2. p.q
 

Keterangan 

E :deviasi sampling maksimum yang diinginkan pcncliti (kcputusan 

subyektif) 

Z : luas kurva normal standar (dapat dilihat pada tabel Z) 

a : tingkat kesalahan data yang ditoleransi peneliti 

S : standar deviasi sampel (berdasarkan pengalaman) 

p : nilai proporsi dari bagian populasi 

q : nilai proporsi selain p 

N : jumlah populasi penelitian 

n : jumlah sampel. 
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Berdasarkan rumus diatas penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

n = (l ,96)2 X 0,5 x 0,5 x 375 

0,052(375-1)+ (1,96)2 X 0,5xO,5 

n = 360,15 

1,8954 

n = 190,01 dibulatkan menjadi 191 orang. 

Metode sampling yang akan digunakan dalam p

proportional stratified random sampling. Berdasarkan 

enelitian 

metode 

ini 

ini 

adalah 

maka 

pengambilan sampelnya dengan memperhatikan strata-strata dalam populasi 

sekaligus proporsi individu dalam tiap-'tiap strata. Setelah sampel dikategorikan 

berdasarkan strata kemudian dari tiap-tiap strata diambil sampel secara acak 

random, dalam arti bahwa semua populasi didalam setiap strata mempunyai 

kesempatan yang sama untuk dipilih meIljadi anggota sampel (Hadi, 1981 :225). 

Adapun pembagian sampel ditujukan pada table 3.4. 

Tabel3.4 
Distribusi Sampel Menurut Bagian 

. .. '._-

Sampel Sampel 
No Unit Struktural Staf Jumlah Sampel Struktural . Staf 

1 Univ. 23 68 91 46 12 35 
2 FE 16 55 71 36 8 28 
3 FH 14 34 48 24 7 17 
4 FTSP 9 51 60 31 5 26 
5 FTI 12 41 53 27 6 21 
6 FIAI 7 19 . 26 13 4 10 
7 FPs 3 9 12 6 2 5 
8 FMIPA 4 3 ·7 4 2 2 
9 FK 3 4 7 4 2 2 

Jumlah 91 284 375 191 46 145 
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3.8 Teknik Analisis 

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan data deskriptif yang di. 

dapat dari kuesioner, agar dapat dihitung berdasarkan statistik maka perlu diubah 

menjadi data kuantitatifyaitu dengan eara kuesioner diolah menjadi tahap: 

a.	 Editing 

Yaitu poses yang dilakukan setelah data terkumpul untuk melihat apakah 

jawaban-jawaban pada kuesioner telah terisi lengkap atau belum.. 

b.	 Tabulasi 

Yaitu pengelompokan data atas jawaban dengan teliti dan teratur, 

kemudian dihitung dan dijumlahkan sampaiberwujud dalam bentuk

bentuk tabel data guna mendapatkan hubungan-hubungan antara variabel 

yang ada. 

Setelah tahap pengolahan selesai langkah selanjutnya adalah melakukan 

analisis terhadap data yang diperoleh. Adapun tahap-tahap dalam analisis data 

sebagai berikut: 

3.8.1 Analisis Deskriptif 

Yaitu analisis yang Im:ngul'aikan dengan jelas tentang data yang diperoleh 

dari penelitian, dengan jalan memberikan pengertian, keterangan dan tafsiran 

terhadap data. 

3.8.2 Analisis Statistik 

Analisis kuantitatif adalah analisis data yangberbentuk angka yang 

diperoleh penulis dengan memberikan angket atau kuesioner kepada karyawan 
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se1aku responden. Dalam hal ini penulis akan menggunakan rumus-rumus sebagai 

berikut: 

3.8.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Persamaan Regresi linier berganda ini berguna untuk mengestimasi suatu 

variabe1 yang me1ibatkan lebih dari dua variabe1 independen. Tujuan digunakan . 

analisis Regresi Linier Berganda dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dari ketiga variabe1 persepsi keadilan kompensasi yang mempengaruhi kepuasan. 

Persamaan Regresi Linier Berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

(Vmar, 1998: 188). 

Y = a+ bl.Xl + b2.x2 + b3.X3 

Dimana: 

Y = Kepuasan 

X I = Keadilan Individual 

Xl = Keadilan Internal 

X3 = Keadilan Eksternal 

a = Konstanta b1, b2, b3 merupakan koefisien persamaan regresi yang 

akan dicari. untuk menghitung.Penulis menggunakan bantuan komputer program 

SPSS 12.0 For Windows. 

3.9 PENGUJIAN IDPOTESIS 

3.9.1 Pengujian Hipotesis I 

Untuk meguji kebenaran hipotesis I dilakukan melalui uji F. Uji serentak 

atau uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas. secara 
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bersama-sama terhadap variabel terikat. Dengan melakukan uji F ini hipotesis I 

akan dibuktikan kebenarannya, yang menyatakan bahwa secara bersama-sama 

keadilan individual, keadilan internal, dan keadilan eksternal mempengaruhi 

kepuasan karyawan administratif di lingkungan Universitas Islam Indonesia, 

Yogyakarta. 

Menentukan formula hipotesis 

Ho: Secara bersama-sama keadilan individual (Xl): keadilan internal (Xl), dan 

keadilan eksternal (X3) tidak mempengaruhi kepuasan (Y). 

Ha: Secara bersama keadilan individual (Xl), keadilan internal (Xl), dan keadilan 

eksternal (X3) mempengaruhi kepuasan (Y). 

Kriteria pengambilan keputusan: 

Jika F hit> F tab, atau p < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

secara serentak keadilan individual, keadilan internal, dan .keadilan 

eksternal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

karyawan administratifdi lingkungan Universitas Islam Indonesia, 

Yogyakarta. 

Jika F hit < F tab, atau p > 0,05, Ho diterima dan Ha ditolak, artinyasecara 

serentak keadilan individual, keadilan internal, dan keadilan eksternal 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pegawai 

administratif di lingkungan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 
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3.9.2 Pengujian Hipotesis II 

Untuk menguji kebenaran hipotesis II yang menyatakanbahwa variabel 

keadilan individual adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap kepuasan 

pegawai administratif di lingkungan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 

dilakukan melalui Uji 1. Uji parsial t digunakan untukmenguji pengaruh variabel

variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, kemudian dari pengujian 

masing-masing variabel bebas secara parsial tersebut akan diketahui variabel 

mana yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Langkah -langkah pengujian hipotesis: 

Menentukan fonnulasi hipotesa II 

Ho: Tidak ada pengaruh signifikan keadilan individual (XI), keadilan 

internal (Xl), dan keadilan eksternal (X3) terhadap kepuasan (Y) 

Ha: Ada pengaruh signifikan keadilan individual (XI) ), keadilan internal 

(Xl), dan keadilan eksternal (X3) terhadap·kepuasan (y) 

PiJih It:veJ signifikatiSi teltentu, yaitu a = 5 %
 

Kriteria pengambilan keputllsan:
 

Jika t hit> t tab, atau t hit < t tab, dan p <0,05? Ho ditolak dan Ha diterima,
 

artinya secara parsial keadilan individual (XI), keadilan internal (Xl),
 

dan keadilan eksternal (X3) mempengaruhi kepuasan karyawan
 

administratif di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
 

Jika t tab < t hit, dan p > 0,05, Ho diterimadan Ha ditolak, artinya secara
 

parsial keadilan individual (XI), keadilan internal (Xl), dan keadilan
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ekstemal (X3) tidak mempengaruhi kepuasan karyawan administratif 

di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 

3.9.3 Pengujian Hipotesis III 

Untuk menguji kebenaran hipotesis III yang menyatakan bahwa ada 

perbedaan kepuasan antara pegawai administratif struktural dan pegawai 

adminstratif non struktural di lingkungan Universitas Islam Indonesia, 

Yogyakarta. Untuk menguji hipotesis III ini dilakukan melalui independent 

sample T-tes. Uji T-test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel 

independen memiliki nilai rata-rata yangberbeda. Pada uji ini selain t-test, maka 

terdapat pula nilai uji F. Uji F berguna untuk mengecek terlebih dahulu apakah 

dari dua varians kepuasan pegawai administratif struktural dan non struktural 

apakah sama atau berbeda. Jika dalam pengujian F menunjukkan bahwa kedua 

varians sama, maka dalam pengujian t-tes hams pula menggunakan asumsi bahwa 

varians sama (yakni Equal Variance Assumed). Jika pada pengujian F 

menunJUkkan baIiwa varlans tIdak sama, maka dalam penguJlan t hams pula 

menggunakan hasil data dengan asumsi varians tidak sama (equal variance not 

assumed). Hal ini sesuai denganpendapat(Alhusin, 2002: 111). 

Proses pengujian F: 

Menentukan formula hipotesis 

Ho: Bahwa kedua varians kepuasan pegawai administratif struktural dan 

non struktural sama 
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Ha : Bahwa kedua varians kepuasan pegawai administratif struktural dan 

karyawan administratif non struktural berbeda. 

Kriteria pengarnbilan keputusan 

•	 Ho diterima jika probabilitas (signifikans) > 0,05, artinya tidak ada 

perbedaan kepuasan antara pegawai administratif struktural dengan 

pegawai adminstratif non struktural. . 

•	 Ha ditolak jika probabilitas ( signifikan ) -:;: 0,05, artinya ada perbedaan 

kepuasan antara karyawan administratif struktural dan non struktural. 

Pengujian t : (berdasarkan probabilitas) 

Menentukan formula hipotesis 

Ho: Rata-rata kepuasan pegawai administratif struktural dan non 

struktural sarna. 

Ha: Rata-rata kepuasan pegawai administratif struktural dan non struktural 

berbeda. 

Kriteria pengarnbilan keputusan 

•	 Ho diterima jika t hit> t tab 0,05 (df 130), artinya rata-rata kepuasan 

antara pegawai administratif struktural dengan pegawai adminstratif 

non struktural adalah sarna. 

•	 Ha ditolak jika t hit < t tab 0,05 (df 130), artinya rata-rata kepuasan 

antara karyawan administratif struktural dan non struktural berbeda. 

Pacia proses penghitungan data baik uji hipotesis I sarnpai hipotesis III 

penghitungan -penghitungan yang ada akan diIakukan melalui komputer yaitu 

dengan mengunakan prograrn SPSS 12.0for Windows. 


