
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY 

4.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD (Satuan Kerja 

Perangkat Daerah) 

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi DIY. Dinas Pendidikan, 

Pemuda, dan Olahraga DIY memiliki 4 (empat) UPTD yaitu Balai Latihan 

dan Pendidikan Teknik (BLPT), Balai Pemuda dan Olahraga (BPO), Balai 

Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP) dan Balai Pengembangan 

Kegiatan Belajar (BPKB). 

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 41 Tahun 2008, 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY mempunyai tugas 

melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, pemuda 

dan olahraga dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang 

diberikan oleh Pemerintah. Guna melaksanakan tugas tersebut, Dinas 

Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY mempunyai fungsi : 

1. Penyusunan program dan pengendalian pendidikan, pemuda, dan 

olahraga;  



2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan 

olahraga;  

3. Pelaksanaan kewenangan Daerah yang berkaitan dengan 

pembiayaan, kurikulum, sarana prasarana, pendidik dan tenaga 

kependidikan, pengendalian mutu pendidikan, pemuda, dan 

olahraga;  

4. Pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang pendidikan;  

5. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;  

6. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang pendidikan, pemuda, 

dan olahraga Kabupaten/Kota;  

7. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pendidikan, 

pemuda dan olahraga;  

8. Pelaksanaan evaluasi pendidikan;  

9. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;  

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga DIY mempunyai struktur organisasi sebagai berikut: 

 

 

 



 

 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, 

dan Olahraga DIY 

4.1.2.  Sumber Daya SKPD 

4.1.2.1.  Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

DIY adalah sebanyak 178 orang pegawai, dengan jumlah pegawai laki-

laki sebanyak 95 orang dan pegawai perempuan sebanyak 83 orang. 

Tingkat pendidikan S1, S2 dan S3 adalah sebanyak 117 orang, tingkat 

pendidikan D3 dan D2 sebanyak 61 orang. Pegawai dalam golongan IV 

dengan tingkat pendidikan SI, S2 dan S3 adalah sebanyak 16, pegawai 

dalam golongan III adalah sebanyak 141 orang dan 21 orang dalam 

golongan II. 



Sumber daya manusia UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga DIY adalah sebanyak 171 orang pegawai, dengan jumlah 

pegawai laki-laki sebanyak 108 orang dan pegawai perempuan sebanyak 

63 orang. Tingkat pendidikan S1, S2 dan S3 adalah sebanyak 91 orang, 

tingkat pendidikan D3 dan D2 sebanyak 163 orang. Pegawai dalam 

golongan IV dengan tingkat pendidikan SI, S2 dan S3 adalah sebanyak 17, 

pegawai dalam golongan III adalah sebanyak 117 orang dan 38 orang 

dalam golongan II. 

4.1.2.2. Sarana Prasarana Instansi 

  Sarana prasarana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY 

yang digunakan dan dimanfaatkan sebagai penunjang pelaksanaan tugas 

tertera pada Tabel 4.1. berikut: 

Tabel 4.1. Sarana dan Prasarana Instansi 

 



Sarana prasarana tersebut penggunaan serta pemanfataannya tersebar pada 

SKPD Induk, UPTD, serta sekolah-sekolah di lingkungan Dinas Dikpora 

DIY. 

 

4.1.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 

4.1.3.1.  Tantangan  

Faktor-faktor yang dapat menjadi tantangan dalam pengembangan 

pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :  

1. Masih kurangnya kesiapan masyarakat dalam mengantisipasi 

persaingan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.  

2. Hubungan yang harmonis dan selaras antara pemerintah, swasta dan 

masyarakat belum tercipta.  

3. Kesadaran hukum dan tingkat ketaatan/kepatuhan masyarakat 

terhadap hukum masih belum terbentuk dengan sempurna.  

4. Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam manajemen maupun 

pembelajaran.  

5. Menipisnya apresiasi masyarakat terhadap budaya, sejarah dan nilai-

nilai budi pekerti.  

6. Masih terbatasnya pemuda dalam membekali diri dengan ketrampilan 

atau keahlian yang dibutuhkan dalam kehidupan.  

7. Belum optimalnya pemasyarakatan dan prestasi olahraga.  



4.1.3.2. Peluang  

Faktor-faktor yang dapat menjadi peluang dalam pengembangan 

pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :  

1. Adanya hubungan yang baik antar Pemerintah (Pusat, Provinsi, 

Kabupaten dan Kota).  

2. Adanya dukungan organisasi pendidikan seperti Dewan Pendidikan, 

Komite Sekolah dan Organisasi Swasta lain sebagai pendukung 

penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.  

3. Ketersediaan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan 

pendidikan.  

4. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai.  

5. Nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal yang dapat digunakan dan 

dimanfaatkan sebagai dasar membentuk dan mewujudkan karakter 

dan budi pekerti luhur masyarakat.  

a. Jalinan hubungan dan dukungan yang harmonis dari semua sumber 

daya pendidikan yang ada.  

b. Penciptaan lingkungan serta penyediaan sarana dan prasarana 

pengembangan kualitas pemuda.  

c. Penciptaan lingkungan serta prasarana dan sarana publik untuk 

memperluas budaya dan prestasi olahraga.  

 



4.1.4. Visi dan Misi SKPD 

Daerah Istimewa Yogyakarta kaya dengan keunggulan komparatif, 

antara lain sudah lama dikenal sebagai kota pendidikan yang ditandai 

dengan banyaknya pilihan pendidikan berkualitas pada semua jenjang, 

jalur, dan jenis pendidikan. Kondisi tersebut tidak lepas dari kuatnya 

dukungan modal budaya dan modal sosial serta komitmen segenap 

komponen daerah untuk mengunggulkan dunia pendidikan. Kekayaan 

keunggulan komparatif tersebut perlu ditransformasikan sehingga menjadi 

keunggulan kompetitif dalam bidang pendidikan. Bertolak dari 

pemahaman di atas, serta dengan berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY dan 

perkembangan lingkungan strategis, cita-cita ini dituangkan ke dalam Visi 

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Tahun 2012-2017, yaitu: 

“Mewujudkan kualitas pendidikan, pemuda, dan olahraga yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya” 

Nilai-nilai luhur budaya yang dimaksud adalah nilai-nilai luhur 

budaya DIY yang diperkaya dengan nilai-nilai luhur budaya nasional 

dalam konteks perkembangan budaya global. Visi tersebut sebagai upaya 

untuk menunjang terwujudnya visi Pembangunan Jangka Panjang DIY 

tahun 2005 – 2025 dan visi Pembangunan Jangka Menengah DIY tahun 

2012-2017. 



Penempatan nilai luhur budaya dalam pendidikan diletakkan pada 

tiga hal yaitu, pertama: nilai luhur budaya sebagai aspek penguat tujuan 

pendidikan, kedua: nilai luhur budaya sebagai pendekatan baik dalam 

pembelajaran maupun pengelolaan pendidikan, ketiga: nilai luhur budaya 

sebagai isi atau muatan pendidikan. 

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 

DIY maka dirumuskan Misi yang difokuskan pada cara mengatasi lima isu 

strategis yang sudah diidentifikasi pada bagian sebelumnya. Misi Dinas 

Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY tersebut adalah:  

1. Misi Pertama : Menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua 

dan    nondiskriminatif 

2. Misi Kedua : Mengembangkan pendidikan karakter berbasis 

budaya 

3. Misi Ketiga : Mengembangkan pusat-pusat unggulan mutu 

pendidikan 

4. Misi Keempat  : Mengembangkan peran sinergis pendidikan 

terhadap  pembangunan 

5. Misi Kelima  : Mengembangkan pembinaan pemuda dan olahraga 

yang berkualitas dan berkarakter 

6. Misi Keenam : Mengembangkan tata kelola pendidikan, pemuda, 

dan olahraga berbasis budaya 



4.1.5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 

4.1.5.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan 

Olahraga        DIY 

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pendidikan DIY 

dirumuskan tujuan strategis pembangunan pendidikan DIY sebagai 

berikut:  

1. Mengembangkan pendidikan berkualitas yang merata untuk 

semua, berdaya saing, dan nondiskriminatif;  

2. Menghasilkan generasi muda berkarakter yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan YME, cinta tanah air dan bangsa, berjiwa 

luhur, berbudaya, menjadi teladan, rela berkorban, kreatif, 

inovatif, serta profesional;  

3. Mewujudkan peran DIY dalam menciptakan inovasi pendidikan;  

4. Mewujudkan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan 

pembangunan;  

5. Mewujudkan pemuda dan olahraga yang berkualitas, berdaya 

saing, dan berbudaya;  

6. Meningkatkan layanan pendidikan, pemuda, dan olahraga yang 

akuntabel dan berbudaya.  

 



4.1.5.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan 

Olahraga DIY  

Untuk mewujudkan tujuan strategis pembangunan pendidikan DIY 

dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut:  

1. Terwujudnya pendidikan berkualitas untuk semua, berdaya saing 

dan nondiskrimatif  

2. Terwujudnya pendidikan karakter yang mengedepankan kemajuan 

dan kedamaian dalam kemajemukan;  

3. Terwujudnya inovasi pendidikan yang handal;  

4. Terwujudnya pendidikan yang sinergis dengan kebutuhan 

pembangunan;  

5. Terwujudnya kapasitas pemuda dan olahraga yang berkualitas, 

berdaya saing dan berbudaya;  

6. Terwujudnya layanan pendidikan, pemuda, dan olahraga yang 

akuntabel dan berbudaya.  

4.2. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga DIY. Selama proses penelitian tidak mengalami kendala berarti, 

pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan 

interval waktu penyebaran hingga kuesioner terkumpul kembali 

memerlukan waktu selama 10 hari. 



4.3. Profil Responden 

 Deskripsi data ini menggambarkan beberapa kondisi responden 

yang ditampilkan secara stastistik. Data deskriptif responden ini 

memberikan beberapa informasi secara sederhana tentang keadaan 

responden yang dijadikan penelitian. Responden pada penelitian ini 

digambarkan melalui jenis kelamin, usia, lama bekerja dan pendidkan 

terakhir. Profil responden dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. 

Profil Responden 

No. Keterangan Frekuensi Prosentase (%) 

1. Jenis Kelamin 

1. Laki-laki 

2. Perempuan 

 

78 

45 

 

63,4 

36,6 

2. Usia 

1. < 21 tahun 

2. 21 – 30 tahun 

3. 31 – 40 tahun 

4. > 40 tahun 

 

- 

18 

15 

90 

 

- 

14,6 

12,2 

73,2 

3. Lama Bekerja 

1. < 5 tahun 

2. 5 – 10 tahun 

3. 11 – 15 tahun 

4. > 15 tahun 

 

 

8 

35 

13 

67 

 

6,5 

28,5 

10,6 

54,5 

4. Pendidikan Terakhir 

1. SMA 

2. Diploma 

3. S1 

4. S2 

 

42 

2 

72 

7 

 

34,1 

1,6 

58,5 

5,7 

Sumber : Data primer diolah (2016), Lampiran 1 

 Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa untuk jenis kelamin 

responden diperoleh sebanyak 78 orang dengan presentase 63,4% adalah 



responden laki-laki dan 45 orang dengan presentase sebesar 36,6% adalah  

responden perempuan. Hal ini sesuai dengan pegawai di Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY lebih didominasi pegawai laki-laki 

daripada perempuan. Dari tabel diatas untuk usia responden dapat dilihat 

bahwa tidak ada responden dengan usia kurang dari 21 tahun. Usia 21 – 30 

tahun yaitu 18 responden dengan presentase sebesar 14,6% dan usia 31 – 

40 tahun sebanyak 15 responden dengan presentase 12,2% sedangkan 

mayoritas responden yaitu berusia diatas 40 tahun yaitu sebanyak 90 

responden dengan presentase 73,2%. 

 Sedangkan untuk lama bekerja responden kurang dari 5 tahun ada 

8 responden dengan presentase sebesar 6,5% dan sebanyak 35 responden 

untuk responden yang lama bekerja 5 – 10 tahun yaitu sebesar 28,5%. 

Untuk lama bekerja 11 – 15 tahun ada 13 responden dengan presentase 

10,6% dan mayoritas responden dengan lama bekerja lebih dari 15 tahun 

yaitu sebanyak 67 responden dengan presentase sebesar 54,5%. Untuk 

pendidikan terakhir reponden yaitu lulusan SMA sebanyak 42 responden 

dan presentase 34,1% dan 2 responden yaitu lulusan Diploma dengan 

presentase 1,6%. Mayoritas pendidikan terakhir responden yaitu S1 

sebanyak 72 responden dengan presentase sebesar 58,5% 

4.4. Analisis Data 

4.4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 



4.4.1.1. Uji Validitas 

Uji validitas ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kesahihan dari angket atau kuesioner. Kesahihan disini mempunyai arti 

kuesioner atau angket yang dipergunakan mampu untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut. Uji validitas ini bisa dilakukan dengan melihat p-

value pada masing-masing indikator terhadap total konstruk yang 

menunjukkan nilai sig <0,05. Apabila menunjukkan hasil tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa indikator setiap pertanyaan adalah valid. Untuk 

hasil lengkap dari uji validasi dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:  

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas 

Variabel Butir 

Instrumen 

p-value Keterangan 

Keadilan 

Distributif  

KD1 

KD2 

KD3 

KD4 

KD5 

KD6 

KD7 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Keadilan 

Prosedural 

KP1 

KP2 

KP3 

KP4 

KP5 

KP6 

KP7 

KP8 

KP9 

KP10 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid  



Sumber : Data primer yang diolah, 2016, lampiran 3 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai p-value dari keseluruhan 

indikator yang diuji bernilai 0,000 atau menunjukkan hasil yang 

signifikan. Karena keseluruhan nilai p-value semua indikator yang diuji < 

0,05 maka dapat di ambil kesimpulan bahwa semua butir indikator 

pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid.  

4.4.1.2.  Uji Reliabilitas 

Uji realibilitas merupakan uji kehandalan yang bertujuan untuk 

mengetahui seberapa jauh sebuah alat ukur dapat diandalkan atau 

dipercaya. Suatu kuesioner dikatakan valid (handal) jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner tersebut 

Kepuasan Kerja KK1 

KK2 

KK3 

KK4 

KK5 

KK6 

KK7 

KK8 

KK9 

KK10 

KK11 

KK12 

KK13 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Etika Kerja EK1 

EK2 

EK3 

EK4 

EK5 

EK6 

EK7 

EK8 

EK9 

 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 



adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas 

terhadap seluruh item atau pertanyaan yang dipergunakan dalam penelitian 

ini akan menggunakan formula cronbach alpha (koefisien alpha 

cronbach), dimana secara umum yang dianggap reliabel apabila nilai 

alpha cronbachnya > 0,7 (Ghozali, 2016). Hasil lengkap uji reliabilitas 

dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Batas 

Reliabilitas 

Keterangan 

Keadilan Distributif 0,876 0,7 Reliabel 

Keadilan Prosedural 0,838 0,7 Reliabel 

Kepuasan Kerja 0,891 0,7 Reliabel 

Etika Kerja 0,856 0,7 Reliabel 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016, lampiran 4  

 

Dari Tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha dari 

seluruh variabel yang diujikan nilainya sudah diatas 0,7, maka dapat 

disimpulkan  bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini lolos dalam uji 

reliabilitas dan dinyatakan reliabel.  

4.4.2. Uji Regresi 

Dalam uji regresi menggunakan Hierarchical Multiple Regression 

Analysis, karena Hierarchical Multiple Regression Analysis  mampu untuk 

menguji secara langsung variabel-variabel yang akan diuji, baik itu 



variabel utama atau moderator / interaksi pengaruh variabel independen 

terhadap variaabel dependent (Tjahjono, 2010). Hasil pengujian tersebut 

ditampilkan dalam tabel-tabel berikut. 

      Tabel 4.5. Efek moderasi dari Etika Kerja pada pengaruh antara  

                variabel keadilan terhadap kepuasan kerja. 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016, Lampiran  5 

a. Keadilan Distributif terhadap Kepuasan Kerja 

Berdasarkan hasil pengujian diatas, persamaan regresi keadilan 

distributif terhadap kepuasan kerja dapat dituliskan ke dalam persamaan 

regresi sebagai berikut :  

Kepuasan kerja = 0,264 Keadilan Distributif 

Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa jika keadilan distributif 

meningkat  maka kepuasan kerja juga meningkat.  



Sementara itu nilai F yang dihasilkan dari uji ANOVA mencapai 

angka 12.438 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas (sig) 

< 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepuasan 

kerja. Dengan kata lain, keadilan distributif berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja.  

b. Keadilan Prosedural terhadap Kepuasan Kerja 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.5 diatas, persamaan 

regresi keadilan prosedural terhadap kepuasan kerja dapat dituliskan ke 

dalam persamaan regresi sebagai berikut :  

Kepuasan kerja = 0,206 Keadilan Prosedural 

Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa jika keadilan prosedural 

meningkat  maka kepuasan kerja juga meningkat.  

Sementara itu nilai F yang dihasilkan dari uji ANOVA mencapai 

angka 12.438 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dan karena probabilitas 

(sig) < 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

kepuasan kerja. Dengan kata lain, keadilan prosedural berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja.  

c. Etika Kerja memoderasi pengaruh antara keadilan distributif 

terhadap kepuasan kerja  

Hasil dari pengujian pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa semua 

interaksi atau moderasi adalah signifikan. Dapat diartikan bahwa etika 



kerja berhasil memoderasi pengaruh keadilan distributif terhadap 

kepuasan kerja.  

Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai F hitung sebesar 12,656 

dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut 

lebih kecil dari 0,050. Hal ini berarti bahwa model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi hubungan antara keadilan distributif 

terhadap kepuasan kerja dengan etika kerja sebagai variabel moderating. 

Taraf signifikansi yang dihasilkan oleh variabel MODERAT1 dalam  

Tabel 4.5 yaitu sebesar 0,000, karena angka 0,000 < 0,050 maka etika 

kerja dapat dinyatakan sebagai variabel moderating antara keadilan 

distributif terhadap kepuasan kerja. 

Tabel 4.5 di atas menunjukkan nilai Adjusted R
2
 sebesar 0,323. Hal 

ini berarti bahwa pengaruh antara keadilan distributif terhadap kepuasan 

kerja yang dimoderasi oleh etika kerja mempunyai hubungan sebesar 

32,3%.  Dari tabel terlihat bahwa sebelum ada variabel moderasi nilai 

Adjusted R
2 

adalah sebesar 0,220 atau 22%, namun setelah ada variabel 

moderasi masuk, nilai Adjusted R
2
 naik menjadi 0,323 atau 32,3%. 

Dengan kenaikan nilai Adjusted R
2
, dapat diartikan bahwa etika kerja 

memoderasi dan memperkuat pengaruh keadilan distributif terhadap 

kepuasan kerja.  



d. Etika Kerja memoderasi pengaruh antara keadilan prosedural 

terhadap kepuasan kerja  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hasil dari 

pengujian pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa semua interaksi atau 

moderasi adalah signifikan. Dapat diartikan bahwa etika kerja berhasil 

memoderasi pengaruh keadilan prosedural terhadap kepuasan kerja  

 Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai F hitung sebesar 12,656 

dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut 

lebih kecil dari 0,050. Hal ini berarti bahwa model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi hubungan antara keadilan prosedural 

terhadap kepuasan kerja dengan etika kerja sebagai variabel moderating. 

Taraf signifikansi yang dihasilkan oleh variabel MODERAT2 dalam Tabel 

4.5 yaitu sebesar  0,000, karena angka 0,000 < 0,05 maka etika kerja dapat 

dinyatakan sebagai variabel moderating antara keadilan prosedural 

terhadap kepuasan kerja. 

Tabel 4.5 di atas menunjukkan nilai Adjusted R
2
 sebesar 0,323. Hal 

ini berarti bahwa pengaruh antara keadilan distributif terhadap kepuasan 

kerja yang dimoderasi oleh etika kerja mempunyai hubungan sebesar 

32,3%.  Dari tabel terlihat bahwa sebelum ada variabel moderasi nilai 

Adjusted R
2 

adalah sebesar 0,220 atau 22%, namun setelah ada variabel 

moderasi masuk, nilai Adjusted R
2
 naik menjadi 0,323 atau 32,3%. 



Dengan kenaikan nilai Adjusted R
2
, dapat diartikan bahwa etika kerja 

memoderasi dan memperkuat pengaruh keadilan prosedural terhadap 

kepuasan kerja.  

Pada step 1 dilakukan pengujian terhadap keadilan distributif, 

keadilan prosedural, dan etika kerja sebagai variabel independen dan 

kepuasan kerja sebagai variabel dependen. Untuk pengujian pengaruh 

etika kerja terhadap kepuasan kerja, berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat 

bahwa hasil tidak signifikan karena 0,192 > 0,05 akan tetapi pada 

pengujian ANOVA dapat dilihat bahwa signifikansi 0,000 untuk nilai F. 

Dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan hasil akan tetapi karena salah satu 

hasil menunjukkan hasil signifikan maka dapat dinyatakan bahwa etika 

kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja.  

Sedangkan pada step 3 dilakukan pengujian terhadap keadilan 

distributif dan keadilan prosedural dengan etika kerja sebagai variabel 

moderator. Dari hasil pengujian terlihat bahwa hasil signifikan 0,009 < 

0,05. Dapat diartikan bahwa etika kerja berhasil memoderasi keadilan 

distributif dan keadilan prosedural secara bersama-sama.  

 

4.4.3. Pengujian Hipotesis 

1) Hipotesis 1 



Pada hipotesis 1 menyatakan bahwa keadilan distributif 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja pegawai. Hal ini dapat 

dilihat pada Tabel 4.5 yang menyatakan nilai thitung sebesar 2,594 

sedangkan nilai ttabel pada tingkat signifikan 95% ( α =  0,05) dan 

df = n – k (123 – 3 = 120) sama dengan 1,97993 (lihat tabel 

distribusi t), maka dapat dinyatakan bahwa thitung > ttabel (α = 0,05), 

hasil tersebut signifikan. Atau dengan melihat Tabel 4.5 bahwa 

nilai t dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,011 < 0,05, dapat 

dikatakann bahwa hasil tersebut adalah signifikan. Hal ini berarti 

hipotesis 1 yang diajukan dapat diterima karena variabel keadilan 

distributif signifikan terhadap kepuasan kerja di dalam regresi. 

Dengan kata lain keadilan distributif berpengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja pegawai.  

1) Hipotesis 2 

Pada hipotesis 2 menyatakan bahwa keadilan prosedural 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja pegawai. Hal ini dapat 

dilihat pada Tabel 4.5 yang menyatakan nilai thitung sebesar 2,282 

sedangkan nilai ttabel pada tingkat signifikan 95% ( α =  0,05) dan 

df = n – k (123 – 3 = 120) sama dengan 1,97993 (lihat tabel 

distribusi t), maka dapat dinyatakan bahwa thitung > ttabel (α = 0,05), 

sehingga analisis tersebut dinyatakan signifikan. Atau dapat juga 



dengan melihat Tabel 4.5 bahwa nilai t dengan probabilitas 

signifikansi sebesar 0,024 < 0,05, dapat dikatakann bahwa hasil 

tersebut adalah signifikan.  Hal ini berarti hipotesis 2 yang 

diajukan dapat diterima karena variabel keadilan prosedural 

signifikan terhadap kepuasan kerja di dalam regresi. Dengan kata 

lain keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kepuasan 

kerja pegawai.  

2) Hipotesis 3 

Hipotesis 3 menyatakan bahwa etika kerja memoderasi hubungan 

keadilan distributif terhadap kepuasan kerja. Pada Tabel 4.5 dapat 

dilihat bahwa thitung adalah sebesar 3,290 sedangkan nilai ttabel pada 

tingkat signifikan 95% ( α =  0,05) dan df = n – k (123 – 3 = 120) 

sama dengan 1,97993 (lihat tabel distribusi t), maka dapat 

dinyatakan bahwa thitung > ttabel (α = 0,05), sehingga hasil tersebut 

adalah signifikan. Atau dengan melihat Tabel 4.5 bahwa nilai t di 

moderat1 mempunyai nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,047 

< 0,05, dapat dikatakan bahwa hasil tersebut adalah signifikan. Hal 

ini berarti hipotesis 3 dinyatakan diterima yang berarti bahwa etika 

kerja berhasil memoderasi antara keadilan distributif terhadap 

kepuasan kerja pegawai.  

3) Hipotesis 4 



Hipotesis 4 menyatakan bahwa etika kerja memoderasi hubungan 

keadilan prosedural terhadap kepuasan kerja. Tabel 4.5 

menunjukkan bahwa thitung sebesar 2,006 sedangkan nilai ttabel pada 

tingkat signifikan 95% ( α =  0,05) dan df = n – k (123 – 3 = 120) 

sama dengan 1,97993 (lihat tabel distribusi t), maka dapat 

dinyatakan bahwa thitung > ttabel (α = 0,05), hasil tersebut adalah 

signifikan.  dengan melihat Tabel 4.5 bahwa nilai t di moderat2 

mempunyai nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,047 < 0,05, 

dapat dikatakan bahwa hasil tersebut adalah signifikan. Sehingga 

hipotesis 4 yang diajukan dapat diterima yang berarti etika kerja 

berhasil memoderasi keadilan prosedural terhadap kepuasan kerja.  

 

4.5.     Pembahasan 

4.5.1. Keadilan Distributif berpengaruh positif terhadap Kepuasan 

Kerja 

Hasil penelitian diketahui keadilan distributif berpengaruh 

positif signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY. Dapat diartikan bahwa 

keadilan distributif dirasakan baik oleh semua pegawai. Keadilan 

distributif yang baik memberikan konstribusi positif terhadap 

tercapainya kepuasan kerja pegawai. Distribusi  gaji dan 



kompensasi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY 

telah sesuai dengan aturan yang diterapkan pemerintah. Besarnya 

gaji yang diterima pegawai yang berstatus PNS berbeda sesuai 

dengan golongannya yaitu golongan D, C, B atau A dan masa 

kerja juga berpengaruh terhadap besar kompensasi yang diterima. 

Sedangkan untuk pegawai honorer, distribusi gaji dan 

kompensasi diatur oleh manajemen internal Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga DIY. Besarnya gaji dan kompensasi 

diberikan atas dasar pertimbangan jabatan pegawai dan lama 

kerja pegawai.  

Hasil ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Gina Triana (2014) dengan hasil keadilan 

distributif berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan 

kerja. Dengan adanya keadilan distributif yang diterapkan 

perusahaan dalam memberikan penilaian atau imbalan harus 

sesuai dengan tingkat kinerja masing-masing individu dalam 

suatu kelompok, maka hal tersebut dapat memberikan kepuasan 

kerja karyawan akan hasil yang diperoleh dan rasa adil oleh 

setiap karyawan. Kesamaan hasil penelitian ini menyimpulkan 

bahwa keadilan distributif merupakan komponen penting dalam 

mencapai kepuasan kerja pegawai. Keadilan distributif 



merupakan bentuk penghargaan atas hasil kerja yang telah 

dilakukan pegawai. Dan distribusi yang diberikan sesuai dengan 

hasil kerja yang dilakukan membuat kepuasan kerja semakin 

meningkat. Sehingga dapat dikatakan semakin tinggi keadilan 

distribusi maka akan semakin tinggi pula kepuasan kerja 

pegawai, demikian juga sebaliknya.   

4.5.2. Keadilan Prosedural berpengaruh positif terhadap Kepuasan 

Kerja  

Keadilan prosedural merupakan keadilan yang berkaitan 

dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh organisasi untuk 

mengatur pemberian kompensasi kepada karyawan. Keadilan 

prosedural dikatakan baik apabila prosedur atau aturan yang 

diterapkan oleh suatu organisasi memberikan keuntungan bagi 

semua pihak yang ada di organisasi yaitu bagi pihak manajemen 

maupun karyawan (Tjahjono, 2012) . Hasil penelitian diketahui 

keadilan prosedural berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepuasan kerja pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

DIY. Dapat diartikan bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga DIY telah memberikan keadilan kepada pegawai terkait 

dengan keputusan-keputusan dan prosedur yang ditetapkan Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY baik dalam 



pengalokasian sumber daya manusia yang sesuai atau imbalan 

yang akan diperoleh oleh pegawai, maka hal tersebut dapat 

menumbuhkan kepuasan kerja pada pegawai.  Hasil ini didukung 

oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gina Triana 

(2014) dengan hasil keadilan prosedural berpengaruh signifikan 

terhadap variabel kepuasan kerja. Semakin tinggi keadilan 

prosedural yang diterapkan oleh suatu organisasi maka akan 

semakin tinggi pula kepuasan kerja pegawai.  

4.5.3. Etika Kerja memoderasi pengaruh antara keadilan distributif 

terhadap kepuasan kerja 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa 

etika kerja memoderasi pengaruh antara hubungan keadilan 

distributif terhadap kepuasan kerja didukung dalam penelitian ini. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa taraf signifikansi yang 

dihasilkan oleh variabel MODERAT1 dalam Tabel 4.5. Hal ini 

dapat diartikan bahwa secara statistik dapat ditunjukkan bahwa 

etika kerja memoderasi secara positif dan signifikan terhadap 

pengaruh keadilan distributif terhadap kepuasan kerja pegawai di 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY. Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga DIY perlu mempertahankan atau 

meningkatkan  etika kerja karena etika kerja berhasil memperkuat 



pengaruh antara keadilan dalam pengambilan keputusan yang 

terkait dengan pembagian dan pemerataan sumberdaya yang 

dimiliki oleh organisasi tersebut.  

4.5.4. Etika Kerja memoderasi pengaruh antara keadilan prosedural 

terhadap kepuasan kerja 

Hasil penelitian menunjukan bahwa taraf signifikansi yang 

dihasilkan dari Tabel 4.5 oleh variabel MODERAT2, maka dapat 

dinyatakan bahwa etika kerja memoderasi pengaruh antara 

hubungan keadilan prosedural pada kepuasan kerja didukung 

dalam penelitian ini. Hal ini dapat diartikan bahwa etika kerja 

memoderasi secara positif dan signifikan terhadap pengaruh 

keadilan distributif terhadap kepuasan kerja pegawai di Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY. Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga DIY memperhatikan setiap prosedur  yang 

telah ditetapkan dalam organisasi tersebut karena apabila 

prosedur tidak dijalankan sesuai ketentuan dan dianggap tidak 

fair maka akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY. Pengaruh ini akan 

semakin kuat seiring dengan peningkatan etika kerja.  

4.5.5. Analisis Etika kerja rendah atau etika kerja tinggi yang lebih 

besar dalam mempengaruhi keadilan distributif dan keadilan 

prosedural terhadap kepuasan kerja 



1. Etika kerja memoderasi pengaruh antara keadilan distributif 

terhadap kepuasan kerja 

 
Gambar 4.1. Grafik Scatter Pengaruh  Keadilan Distributif 

terhadap Kepuasan Kerja yang dimoderatori oleh Etika 

Kerja 

Berdasarkan gambar diatas terlihat ada dua warna (biru dan 

hijau). Etika kerja rendah (warna biru) dan etika kerja tinggi 

(warna hijau). Berdasarkan gambar 4.1 tersebut terlihat bahwa 

etika kerja rendah (warna biru) menunjukkan bahwa 

meningkatnya keadilan distributif akan diikuti dengan 

peningkatan kepuasan kerja, namun tidak signifikan. Sedangkan 

etika kerja tinggi (warna hijau) menunjukkan bahwa 

meningkatnya keadilan distributif akan diikuti dengan 

peningkatan kepuasan kerja secara signifikan. Meskipun dari 

gambar 4.1 tersebut tidak linier akan tetapi  dapat diartikan 



bahwa etika kerja tinggi lebih besar dalam mempengaruhi 

keadilan distributif terhadap kepuasan kerja pegawai.  

2. Etika kerja memoderasi pengaruh antara keadilan  prosedural 

terhadap kepuasan kerja 

 
Gambar 4.2. Grafik Scatter Pengaruh Keadilan Prosedural 

terhadap Kepuasan Kerja yang dimoderatori oleh Etika 

Kerja 

Gambar 4.2 diatas dapat dinyatakan bahwa untuk etika 

kerja rendah (warna biru) menunjukkan bahwa meningkatnya 

keadilan prosedural akan diikuti dengan peningkatan kepuasan 

kerja, namun tidak signifikan. Sedangkan etika kerja tinggi 

(warna hijau) menunjukkan bahwa meningkatnya keadilan 

prosedural akan diikuti dengan peningkatan kepuasan kerja 

secara signifikan. Dari gambar 4.2 tersebut terlihat bahwa hasil 

tidak linier akan tetapi dapat menjelaskan bahwa etika kerja 



tinggi lebih besar dalam mempengaruhi keadilan prosedural 

terhadap kepuasan kerja pegawai. 

3. Etika kerja memoderasi pengaruh antara keadilan distributif 

dan keadilan prosedural terhadap kepuasan kerja secara 

bersama-sama 

 
Gambar 4.3. Grafik Scatter Pengaruh Keadilan Distributif 

dan Keadilan Prosedural terhadap Kepuasan Kerja yang 

dimoderatori oleh Etika Kerja 

Gambar 4.3 diatas dapat dinyatakan bahwa untuk etika kerja 

rendah (warna biru) dan etika kerja tinggi (warna hijau). Pada 

gambar diatas merupakan gabungan antara keadilan distributif 

dan keadilan prosedural secara bersama-sama. Terlihat bahwa 

peningkatan yang signifikan pada kedua variabel keadilan 

tersebut terhadap kepuasan kerja. Dan dari gambar tersebut dapat 

dinyatakan bahwa etika kerja tinggi lebih besar dalam 



mempengaruhi variabel keadilan tersebut terhadap kepuasan kerja 

pegawai.  

 


