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RINGKASAN 

Profesionalisme tenaga kerja rnerupakan syaTat utama bagi pengembangan 

suatu organisasi untuk menjadi kompetitif. sehingga pengembangan sumber daya 

manusia agar menjadi lebih profesional , kreatif dan inovatif dirasakan amal penting, 

termasuk di Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang semula IKIP Semarang. 

Pengalihan fungsi lembaga tersebut menjadikan UNNES mempunyai fungsi ganda, 

disatu sisi masih mencetak teoaga kependidikan dan disisi lain sebagai universitas 

harus mengembangkan dan menyelenggarakan proses pengajaran untuk bidang 

nonkependidikan. Untuk itulah setiap unsur sivitas akademika diharapkan mampu 

menunjukkan kinerja yang optimal, termasuk kinerja karyawan administrasi. Kinerja 

pegawai akan meningkat apabila mampu menumbuhkan kepuasan kerja pada 

pegawai itu sendiri. T erdapat banyak raldor yang mampu menciptakan kepuasan 

kerja antara lain gaji yang cukup memadai untuk kebutuhan sehari-hari, pekerjaan 

yang menarik sesuai dengan bakat dan kemampuan, obyektivitas pelaksanaan 

pengawasan dan promosi pegawai, bubungan kerja yang baik serta suasana dan 

Iingkungan kerja yang kondusif. Masalah yang iogin diungkap dalam penelitian ini 

adalah: Apakah unsur-unsur kepuasan kerja yaitu gaji, pekerjaan, pengawasan, 

promosi, hubungan kerja serta suasana dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan administrasi. dan faktor mana yang paling signifikan pengaruhnya 

terhadap kinerja karyawan administrasi. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh unsur-unsur kepuasan kerja yaitu gaji, 

pekerjaan, pengawasan. promosi, hubungan kerja serta suasana dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan administrasi serta untuk mengetahui diantara unsur-unsur 

tersebut yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap kinerja karyawan 

administrasi. 

Populasi penelitian ini adalah semua karyawan administrasi tetap Universitas 

Negeri Semarang dan penentuan sampel menggunakan Stral(fied Random ,\'amplil1g. 

Ukuran sampel berdasarkan perhitungan ditetapkan sebanyak 100 responden. 

Variabel penelitian mencakup gaji (XI), pekerjaan itu sendiri (Xl), pengawasan (X3). 

promosi (J4). hubungan kerja (Xs). suasana dan lingkungan kerja (Xc,). dan kinerja 
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karyawan administrasi (Y). Pengumpulan data menggunakan angket dan wawancara 

untuk data primer dan dokumentasi untuk data sekunder. Untuk menguji hipotesis 

menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur kepuasan kerja yaitu gaji, 

pekerjaan, pengawasan, promosi, hubungan kerja serta suasana dan lingkungan kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan administrasi. Melalui perhitungan 

diperoleh F hllnng 45,191 dan jauh lebih besar dibandingkan dengan F tabel 2,19 

sehingga hipotesis yang diajukan bahwa unsur-unsur kepuasan kerja yaitu gaJ1, 

pekerjaan, pengawasan, promosi, hubungan kerja serta suasana dan lingkungan kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan administrasi di UNNES diterima. 

Sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama sebesar 

72,8 % sedangkan sisanya sebesar 27,2 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diungkat dalam penelitian ini. Dari hasil perhitungan diketahui koefisien determinasi 

parsial variabel hubungan kerja sebesar 16,4 % mempunyai pengaruh paling 

signifikan. 

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pimpinan khususnya terkait dengan upayan peningkatan kinerja pegawai. Upaya 

peningkatan kinerja dapat diawali dari pembenahan diskripsi pekerjaan sehingga 

setiap pegawai mengetahui secara pasti apa yang menjadi tugas dan tanggung 

jawabnya. Selain itu faktor kedisiplinan hendaknya ditingkatkan lagi mengingat 

sampai saat ini masih banyak pegawai yang datang dan pulangnya tidak sesuai 

dengan jam kantor. Dari segi pelaksanaan promosi, hendaknya pimpinan selatu 

mempertimbangkan bakat, kemampuan dan pengalaman pegawai agar proses 

penyesuaian terhadap tugas dan pekerjaan di tempat yang barn menjadi lebih mudak 
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