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BAH V 

KV~SIr~IP1Jl_~~N n~N SARA~ 

5.1 Ke~impi!hm 

BerdasRrkan pada hasil pelJt:li~iflll yang telah d.i1l1:~ilqi.lJ paM hall 

sebehunnya; tnaka dapat diat.nbil kesimpulan ~_ntam lain sebagai berikut 

"" 1 1 1"1L Hipotesis peria111a menyata1(a ll bahwa secara oersatna-S-a-llla Keammn 

1 •

individual, keadilan internal dan keanilan eksternal mempengarum 

k~pua.;;;an pegfiwai acll11inistratif di hngkllngan Uf)~:versit.as Islam 

T d - Y " kt' H 1 .. "Th l' h1 1 T:'m _oneSla; _ogyaKarta ; termL-L _JL 1m (lapat ClLLat (Jan _esamya r hit 

(19,935) > F tab 2,675 denga.ll derajat kepercayaall 0,05. Besarnya 

koefisien determinasi (!P) yaitu sebesar 0,302 yang mempu.l1yai arti bahwa 

va,tiahel k~a,d.ilall ind.ivid.lJH,l, k~ad.ilan intern!'!}, dan kt;adi.t~11 ekstt;rnal 

mempunyai pengarull sebesar 30;2% terlladap kepuasan pegawai. SiSHllya 

dipengaruhi oleh variabe1 lain, yaitu proses komunikasi dan penga..mbilan 

keputusan. Persamaan regresi linier berganda mencermi!".Kan besamya 

pengaruh kea4ilan kompensasi terhadap lq~pllaSan a,Qa.lah X 2,225 + 

0;355 Xl + 0; 120 X2 - 0;073 X3 

1" • 1 1 1·2. Hipotesis kedua menyata.kaIl bahwa "keadilan InalVloual nannlT 
---- ~,---- F-----O 

mempengaruhi kepuasan pegawai administratif di lingku.l1gan Universitas 

[sla1l1. [nd.Qn~sia, yQgya,kaI1:a,"> terbul4i. Hal i.ni tt;IUhat dan. h~si1 

perhitungan uji t yaitu besamya t hil untuk variabel keadilan individual 

5,599, keadilan intemal 2,568 dan keadilan ekstemal -1,381. De!1..gall 

melihat hasil nilai t hit diatas, maka variabel yang paling berpengarun 
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adalah yang mem.punyai nilai terbesar atau dalam hal iui variabel individu. 

Denmm demikian variahel keadihm individual vanQ memmmvai nenQanlh-- -'--0--- ----------- . ----- -,- ---.-------- ----- '._-.-- J- ---0 -------r --J -- r----o-~-

1 • 
ln~lnn~nV::lnlntterbesar d!llam -------r- ---0--- -.---- kepuasan pegawal admimstratif di 

lingkungan UniversItas Islam Ltldonesia, Yogyakarta. 

3.	 HipQtesis ketiga menyatakan bahwa "ada perbedaan kepuasan antara 

pegawai administratif struktural dan pegawai admitlstratif non stru..1ctural 

di lingkungan Universitas Islam IndoneSIa, Yogyakarta " tidak terbuktl. 

Hal ini terlihat dari hasil pengujian independen sa.!npel t-tes yaitu dengan 

tahap pertama uji F yang menggunakan asumsi kedua varians kepuasan 

pegawai ad.ministratif st.nllctural dan non stnLktural sama. Oleh karena 

kedua varians sarna, maka dalam uji t menggunakan asmTIsi yang sarna 

juga yaitu kedua varian sa..tTIa. Hasil perrutlJ...flgan dengan uji t yaitu harga t 

hit sebesar 1,856, sedangkan t w.b (0,05, df 130) = 1,66. Dengan demikian t 

hit sebesar 1,878 dengan tingkat signifikatlSi O,066~ Deng~m demikian t hit> 

t tab, artinya bahwa rata-rata kepuasan pegawai administratif yang bekerja 

di lingku..'1.gan Universitas Islam Lfldonesia, Yogyakarta achlah l;1.l'!ma (tichk 

berbeda). 

5.2	 Saran 

Dari ke.simpu.la.fl tersebut di atas dapat penulis sarankan sehaik-nya : 

1. Kebijakan @lam. IT.l.endesain sistem. k.Qtrlpensa.si. setidaknva l:m.ro.~- - --- ---- '---~---";J -

mempertimbangkan tiga faktor keadilan ya-itu, keadilan individu. yang berarti 

bahwa secara personal karyawan hams dihargai mlLTlgkin salah saD..! canmya 
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adalah secara finansial kompensasi yang Ineleka terirna sesuai dengan input 

yang dimiliki oleh karyawan. Hal yang tidak kala.h penting yaitu individu

individu hams diperlakukan secant sama deng:;\l1 rekan sekerja mereka. Selain 

.	 .." ... ...... ...... d'"secara !nmVlOU secara internal gaJl yang mereKa temna nen aKlan 

mencenl1inkan nilai dari pekerjaan yang bersangkutan. Biasanya karyawan 

akan membandingkan gaji yang mereka terima dengan teman seprofesi yang 

bekerja ill lembaga lain, oleh karena itu kompensasi yang karyawan terima 

hams mencen11inkan gaji lii pasar tefl..aga kerja yang berlaku bagi pekerjaan 

yang serupa. 

2.	 Pihal< manajemen dalam hams memaharni bahwa terdapat kemajemukan llilai 

yang me1ekat pada individu-individu atas kompensasi baik bempa imbalan 

yang berwujud finansial maupun. non finansial. Nilai-nilai individu tersebut 

dapat pula berubah-ubah. sepanjang waktu. 

3.	 Pihak manajcmcn pcrlu mcngadakan survei gaji secara berkala, dan smvet 

mengenai kepuasan daTi pegawainya. Hul ini dflpnt bcrguna untuk mengetahui 

moral pegawai, pendapat, sikap, iklim, d.a.t1 kualitas kerja pegawai. 

4,	 Para karyawan; baik secara langsung ataupun melalui perundingan kQlektif, 

mingkin ingin berpartisipasi dala...rn penetapan kQmpensasi. Selain itu hal yang 

perIu diketahui oleh karyawan adalah beraneka macam peraturan pemerintah 

pusat, daerah maupu..t1 lembaga itu sendiri dalam mempengaru..lll sistem 

kQmpensasi. 
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5,	 Selain variabel keadilan kompensasi yang Inelupengaruhi kepuasan kalyawan, 

variabel lain yang direkomendasikan thTltuk diteliti adalah kOffinnikasi dan 

pengambilan keputusan. 


