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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerja 
pegawai bidang keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang. 
Untuk mengetahui pengaruh komitmen sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai bidang 
keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang. Untuk 
mengetahui pengaruh kompetensi dan komitmen sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai 
bidang keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penenlitian deskriptif 
kuantitatif. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, teknik 
pengumpulan data dengan observasi, kuesioner dan studi pustaka. Teknik analisis yang 
digunakan adalah teknik penentuan skor, statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji 
asumsi klasik, analisis diskriminan, regresi linier berganda, uji t (uji parsial), uji F, Koefisien 
determinasi (R2). 
 Hasil penelitian menunjukkan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
pegawai bidang keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang 
dengan nilai signifikansi sebesar 0,029 menunjukkan bahwa nilai Sig. untuk uji t individual 
(parsial) lebih kecil dari 0,05. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang 
membandingkan antara thitung 2.289 > ttabel 2.034. Komitmen sumber daya manusia berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja pegawai bidang keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika Tanjungpinang dengan nilai signifikansi sebesar 0,049 menunjukkan bahwa nilai 
Sig. untuk uji t individual (parsial) lebih kecil dari 0,05. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian 
statistik yang membandingkan antara thitung 2.046 > ttabel 2.034. Kompetensi dan komitmen 
sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai bidang keuangan pada 
Dinas Perhubungan di Provinsi Kepulauan Riau dengan tingkat signifikansi 0,003 yang lebih 
kecil dari 0,05. Dan Fhitung 6,861  > Ftabel sebesar 3,30 
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PENDAHULUAN 

 Secara umum kegiatan peningkatan kualitas sumber daya pegawai Negeri Sipil menjadi 

sangat penting dan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam 

rangka meningkatkan kompetensi dan komitmen sumber daya manusia yang ada didalamnya. 

Adanya pengembangan kualitas  pegawai adalah bertujuan untuk menilai kinerja operasional 

pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Selain itu, kualitas pegawai yang tinggi 

akan menciptakan kompetensi dan komitmen yang kuat dalam penyelesaian tugas-tugas rutin 

sesuai tanggung jawab dan fungsinya masing-masing secara lebih efisien, efektif, dan produktif 

 Pengembangan pegawai bidang keuangan merupakan sesuatu yang mutlak dan perlu 

dilaksanakan guna meningkatkan mutu dan kualitas pegawai.  Salah satu cara untuk 

mengembangkan mutu dan kualitas pegawai adalah dengan mengadakan sejumlah pendidikan 

dan latihan agar pegawai mendapatkan tambahan pengetahuan yang memiliki kegunaan bagi 

pelaksanaan pekerjaan mereka, selain itu dengan adanya pengembangan ilmu pengetahuan 

diharapkan pegawai dapat lebih berkompeten dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. 

 Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas 

yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut 

oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi pegawai yang memadai berarti akan dapat menyelesaikan 

pekerjaannya dengan baik sesuai dengan waktu maupun target yang telah ditetapkan dalam 

program kerja. Dapat pula dipahami kompetensi sebagai gabungan dari kemampuan dan 

keterampilan yang ada dalam lingkaran manajemen, yang menunjukkan karakteristik stabil yang 

berkaitan dengan kamampuan maksimun fisik dan mental seseorang. Jadi kompetensi merupakan 

pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan atau karakteristik personal seseorang yang 



menentukan tingkat prilaku dan keahlian individu dalam melakukan pekerjaannya yang 

diharapkan dapat memberikan kinerja yang unggul dalam pekerjaannya. 

 Komitmen sumber daya manusia dalam organisasi dapat digambarkan sebagai rasa 

kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi, keterlibatan kesediaan untuk berusaha sebaik 

mungkin demi kepentingan organisasi, dan keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi 

yang bersangkutan yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya. komitmen 

sumber daya manusia dalam organisasi merupakan kondisi dimana pegawai sangat tertarik 

terhadap tujuan, nilai-nilai, dan sasaran organisasinya. Komitmen terhadap organisasi artinya 

lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan 

untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian 

tujuan.  

Adapun objek dalam penelitian ini adalah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Tanjungpinang. Adapun secara umum tugas dari Dinas Perhubungan salah satunya 

adalah pelayanan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Menjadi salah satu dinas 

yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat tentunya harus lebih memiliki keahlian 

khusus agar pelayanan yang dihasilkan dapat lebih berkualitas. Berkaitan dengan bidang 

keuangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang yang nantinya akan 

menghasilkan laporan keuangan pemerintahan tentunya harus memiliki kompetensi dan 

komitmen bagi pegawai yang menduduki bidang keuangan, karena dengan memiliki kompetensi 

yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik. Sementara itu jika pegawai juga 

berkompeten terhadap pekerjaannya maka hasil laporan keuangan pemerintaha yang dilaporkan 

nantinya akan menunjukkan hasil yang berkualitas. 



Didasari oleh latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Kompetensi dan komitmen sumber daya manusia terhadap Kinerja 

pegawai bidang keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Tanjungpinang”. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kinerja Pegawai Bagian Keuangan  

 Pengertian kinerja menurut Indra Bastian (2006:274) adalah gambaran pencapaian 

pelaksanaan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu 

organisasi. Menurut Irhan Fahmi (2011:2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan 

untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-

aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. 

 Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuntitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Dalam Mangkunegara, 2006:9). 

 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja adalah Faktor kemampuan 

(ability) dan faktor motivasi (motivation). (Mangkunegara 2007:67)  

1. Faktor Kemampuan  

Secara psikologis, kemampuan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan 

realita, artinya karyawan yang memiliki IQ yang rata-rata (IQ 110-120) dengan memadai 

untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, maka ia akan 

lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan oleh karena itu karyawan perlu 

ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.  



2. Faktor Motivasi  

Motivasi terbentuk dari sikap (Attitude) seorang karyawan dalam menghadapi situasi kerja. 

Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah untuk 

mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental yang 

mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. (Sikap 

mental yang siap secara psikofik) artinya, seorang karyawan harus siap mental, mampu 

secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai, mampu 

memanfaatkan dalam mencapai situasi kerja.  

Kompetensi 

 Boyatzis dalam Hutapea dan Nurianna Thoha (2008) kompetensi adalah kapasitas yang ada 

pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh 

pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga  

organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan 

Komitmen Sumber Daya Manusia 

 Menurut Sunarto (2005:25) komitmen adalah kecintaan dan kesetiaan terdiri dari 

penyatuan dengan tujuan dan nilai-nilai perusahaan, keinginan untuk tetap berada dalam 

organisasi dan kesediaan untuk bekerja keras atas nama organisasi. Menurut Sopiah (2008:15) 

komitmen organisasi dapat diidefinisikan sebagai kekuatan relatif identifikasi individu terhadap 

organisasinya, komitmen organisasional dapat dilihat dari 3 faktor :  

1. Kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai – nilai organisasi,  

2. Kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi, dan  

3. Keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan organisasi. 

  



 
Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan uraian teori yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dilihat kerangka 

pemikiran seperti dibawah ini: 

Gambar 2.1. 
Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 
 
Keterangan: 
 
  = Pengaruh secara parsial 
 
  = Pengaruh secara simultan 
 

Pengembangan Hipotesis 

 Hipotesis merupakan dugaan sementara atas variable penelitian ini.  Adapun  

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan  

 Yudhi Prayitno (2009) menemukan bahwa secara parsial kompetensi pegawai, 

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

 Berdasarkan teori dan temuan empiris diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

 

Kompetensi 
(X1) 

Komitmen SDM 
(X2) 

Kinerja Pegawai 
Bagian Keuangan 

(Y) 



H1  Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai bagian keuangan pada Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang 

Pengaruh Komitmen Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan  

 Yudhi Prayitno (2009) menemukan bahwa secara parsial komitmen memberikan pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai  

 Berdasarkan teori dan temuan empiris diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2  Komitmen sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai bagian 

keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang. 

 
Pengaruh Kompetensi dan Komitmen Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pegawai 

Bidang Keuangan  

 Secara simultan komitmen dan kompetensi pegawai memberikan                 pengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan teori dan temuan empiris diatas, maka 

penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H3  Kompetensi dan komitmen sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai bagian keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Tanjungpinang. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
Jenis Penelitian 



Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penenlitian deskriptif 

kuantitatif. Analisis stastistik deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai 

demografi responden.  

Jenis Data dan Sumber Data 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer ini 

dikumpulkan dengan metode kuesioner. Kuesioner dikirimkan kepada pegawai bagian keuangan 

pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang. 

 
Populasi dan Sampel 

Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Menurut Sugiyono  

(2011:117) pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah pegawai pada bagian 

keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang yang berjumlah 

34 orang yang terdiri dari: 

1. Kasubbag Keuangan   : 1 orang 

2. Bendahara Penerimaan  : 2 orang 

3. Bendahara Pengeluaran  : 4 orang 

4. Juru Pungut Retribusi  : 27 orang 

Sampel 

 Sampel menurut Sugiyono (2011:118) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini seluruh pegawai pada Dinas Perhubungan 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang akan penulis jadikan sampel. 



 
Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

2. Kuesioner 

3. Studi Pustaka 

 
Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik Penentuan Skor 

Menurut Sugiyono (2011:134) jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala 

likert dan jawaban kuesioner tersebut dapat diberi skor sebagai berikut: 

a. Sangat setuju = SS 

b. Setuju = S 

c. Ragu-ragu = R 

d. Tidak setuju = TS 

e. Sangat tidak setuju = STS 

Menurut Sugiyono (2011: 135) untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban 

kuesioner dapat diberi skor sebagai berikut: 

a. Untuk pilihan jawaban “SS” diberi nilai/skor 5  

b. Untuk pilihan jawaban “S” diberi nilai/skor 4 

c. Untuk pilihan jawaban “R” diberi nilai/skor 3 

d. Untuk pilihan jawaban “TS” diberi nilai/skor 2 

e. Untuk pilihan jawaban “STS” diberi nilai/skor 1 

 

 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji Validitas 

 Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner yang dilakukan terhadap 34 orang responden yaitu 

pegawai bagian keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang, 

dapat penulis sajikan hasil Uji Validitas sebagai berikut: 

Kompetensi (X1) 

Tabel 4.7. 
Uji Validitas 

Kompetensi (X1) 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 21,71 3,850 ,619 ,746 

P2 21,62 3,819 ,533 ,760 

P3 21,56 3,527 ,569 ,751 

P4 21,53 3,529 ,753 ,713 

P5 21,44 3,769 ,406 ,795 

P6 21,41 3,643 ,462 ,781 

 Sumber: Data penelitian diolah 

Dari table diatas menunjukkan bahwa data hasil penyebaran kuisioner kompetensi (X1) 

terhadap 34 orang responden pada pegawai bagian keuangan pada Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang valid dengan dibuktikan dengan nilai r hitung > r 

tabel yang mana pembuktiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 



Tabel 4.8. 
Penilaian Validitas 

Kompetensi (X1) 
 

Pertanyaan  r 
hitung r tabel 

Validitas  
 r hitung  >  r 

tabel 
1 0,619 0,3291 valid 
2 0,533 0,3291 valid 
3 0,569 0,3291 valid 
4 0,753 0,3291 valid 
5 0,406 0,3291 valid 
6 0,462 0,3291 valid 

                 Sumber: Data penelitian diolah 
 
 
Komitmen Sumber Daya Manusia (X2) 

Tabel 4.9. 
Uji Validitas 

Komitmen Sumber Daya Manusia (X2) 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 22,06 4,360 ,744 ,788 

P2 22,06 4,360 ,744 ,788 

P3 21,94 4,481 ,622 ,808 

P4 21,62 3,880 ,559 ,835 

P5 22,12 4,471 ,734 ,792 

P6 22,12 4,531 ,436 ,849 
 Sumber: Data penelitian diolah 

Dari table diatas menunjukkan bahwa data hasil penyebaran kuisioner komitmen sumber 

daya manusia (X2) terhadap 34 orang responden pada pegawai bagian keuangan pada Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang valid dengan dibuktikan dengan nilai 

r hitung > r tabel yang mana pembuktiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 



Tabel 4.10. 
Penilaian Validitas 

Komitmen Sumber Daya Manusia (X2) 
 

Pertanyaan  r 
hitung r tabel 

Validitas  
 r hitung  >  r 

tabel 
1 0,744 0,3291 valid 
2 0,744 0,3291 valid 
3 0,622 0,3291 valid 
4 0,559 0,3291 valid 
5 0,734 0,3291 valid 
6 0,436 0,3291 valid 

                 Sumber: Data penelitian diolah 
 
 
Kinerja Pegawai Bagian Keuangan (Y) 

Tabel 4.11. 
Uji Validitas 

Kinerja Pegawai Bagian Keuangan (Y) 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 26,12 5,683 ,669 ,779 

P2 26,03 5,787 ,546 ,796 

P3 25,94 5,512 ,551 ,795 

P4 26,03 5,848 ,615 ,788 

P5 25,85 5,766 ,438 ,816 

P6 25,97 5,363 ,621 ,782 

P7 26,00 5,455 ,529 ,800 
 Sumber: Data penelitian diolah 

Dari table diatas menunjukkan bahwa data hasil penyebaran kuisioner komitmen kinerja 

pegawai bagian keuangan (Y) terhadap 34 orang responden pada pegawai bagian keuangan pada 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika  Tanjungpinang  valid  dengan  dibuktikan  

dengan  nilai  r  hitung > r  



tabel yang mana pembuktiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.12. 
Penilaian Validitas 

Kinerja Pegawai Bagian Keuangan (Y) 
 

Pertanyaan  r 
hitung r tabel 

Validitas  
 r hitung  >  r 

tabel 
1 0,669 0,3291 valid 
2 0,546 0,3291 valid 
3 0,551 0,3291 valid 
4 0,615 0,3291 valid 
5 0,438 0,3291 valid 
6 0,621 0,3291 valid 
7 0,529 0,3291 valid 

                 Sumber: Data penelitian diolah 
 
 
Uji Reliabilitas 

 Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner yang dilakukan terhadap 34 orang responden yaitu 

pegawai bagian keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang, 

dapat penulis sajikan hasil Uji Reliabilitas sebagai berikut: 

Kompetensi (X1) 

Tabel 4.13. 
Uji Reliabilitas 

Kompetensi (X1) 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,790 6 
       Sumber: Data penelitian diolah 

Dari table diatas menunjukkan bahwa data hasil penyebaran kuisioner kompetensi (X1) 

terhadap 34 orang responden pada pegawai bagian keuangan pada Dinas Perhubungan 



Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang reliable dengan dibuktikan dengan nilai cronbach a 

> r tabel yang mana pembuktiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.14. 
Penilaian Reliabilitas 

Kompetensi (X1) 
 

Pertanyaan  r tabel cronbach 
 

Reliabilitas 
cronbach  

1 0,3291 

0,790  reliabel 

2 0,3291 
3 0,3291 
4 0,3291 
5 0,3291 
6 0,3291 

          Sumber: Data penelitian diolah 
 
 
Komitmen Sumber Daya Manusia (X2) 

Tabel 4.15. 
Uji Reliabilitas 

Komitmen Sumber Daya Manusia (X2) 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,836 6 

       Sumber: Data penelitian diolah 

Dari table diatas menunjukkan bahwa data hasil penyebaran kuisioner komitmen sumber 

daya manusia (X2) terhadap 34 orang responden pada pegawai bagian keuangan pada Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang reliable dengan dibuktikan dengan 

nilai cronbach a > r tabel yang mana pembuktiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

 



Tabel 4.16. 
Penilaian Reliabilitas 

Komitmen Sumber Daya Manusia (X2) 
 

Pertanyaan  r tabel cronbach 
 

Reliabilitas 

cronbach  

1 0,3291 

0,836  reliabel 

2 0,3291 

3 0,3291 

4 0,3291 

5 0,3291 

6 0,3291 
          Sumber: Data penelitian diolah 
 
 
Kinerja Pegawai Bagian Keuangan (Y) 

Tabel 4.17. 
Uji Reliabilitas 

Kinerja Pegawai Bagian Keuangan (Y) 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,818 7 

       Sumber: Data penelitian diolah 

Dari table diatas menunjukkan bahwa data hasil penyebaran kuisioner kinerja pegawai 

bagian keuangan (Y) terhadap 34 orang responden pada pegawai bagian keuangan pada Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang reliable dengan dibuktikan dengan 

nilai cronbach a > r tabel yang mana pembuktiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

 



Tabel 4.18. 
Penilaian Reliabilitas 

Kinerja Pegawai Bagian Keuangan (Y) 
 

Pertanyaan  r tabel cronbach 
 

Reliabilitas 
cronbach  

1 0,3291 

0,818  reliabel 

2 0,3291 
3 0,3291 
4 0,3291 
5 0,3291 
6 0,3291 
7 0,3291 

          Sumber: Data penelitian diolah 
 
 
Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti 

atau mendekati normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng. Data yang baik adalah data 

yang mempunyai pola seperti distribusi normal, untuk melihat data terdistribusi normal atau 

tidak maka dapat dilihat dibawah ini: 

Gambar 4.4. 
Uji Normalitas P-Plot 

 
               Sumber: Data penelitian diolah 



  Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena titik-

titik plot berada didekat atau diantara garis dioganal sehingga dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan gambar p-plot diatas keseluruhan variable penelitian dalam penelitian ini 

terdistribusi normal dan layak untuk dilanjutkan ke dalam uji selanjutnya 

Tabel 4.19. 
Uji Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov-Test 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 34 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,32437930 

Most Extreme Differences Absolute ,126 

Positive ,126 

Negative -,105 

Test Statistic ,126 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,187c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

            Sumber: Data penelitian diolah 
 

 Hasil diatas One Sample Kolmogorov-Smirnov-Test menunjukkan bahwa data terdistribusi 

normal karena nilai asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,187 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov-Test diatas keseluruhan 

variable penelitian dalam penelitian ini terdistribusi normal. 

 

 



Gambar 4.5. 
Uji Normalitas (Histogram) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
                              Sumber: Data penelitian diolah 
 
 Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa kurva kemencengan dari grafik histogram 

dalam keadaan seimbang dan tidak terjadi kemencengan baik disisi kiri maupun kanan, dan hal 

ini berarti data penelitian dalam keadaan normal dan layak digunakan untuk dilakukan pengujian 

selanjutnya. 

 
Uji Multikolonieritas 

 Uji ini bertujuan untuk menunjukkan kondisi terdapatnya hubungan linier atau korelasi 

yang tinggi antara masing-masing variabel independen dalam model regresi. 

Tabel 4.20. 
 Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 X1 ,901 1,109 

X2 ,901 1,109 

a. Dependent Variable: Y 
    Sumber: Data penelitian diolah 
 



 Berdasarkan gambar diatas menunjukkan tidak terjadi multikolonieritas terhadap masing-

masing variable bebas. Hal ini dibuktikan Uji dengan nilai tolerance value untuk X1 0,901, X2 

0,901 lebih besar dari 0,10 atau VIF X1 1,109, X2 1,109 lebih kecil dari 10. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa keseluruhan variable bebas dalam penelitian ini tidak terjadi 

multikolonieritas dalam model regresi. 

 
Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antar anggota 

serangkaian variable penelitian persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah 

autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak 

layak dipakai prediksi. Sebagaimana terlihat pada dibawah ini: 

Tabel 4.21. 
 Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,754a ,568 ,262 ,33468 1,975 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 Sumber: Data penelitian diolah 
 

 Berdasarkan hasil uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1.975 yang 

berarti tidak terjadi autokorelasi pada serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu 

dikarenakan nilai Durbin Watson mendekati nilai 2. 

 

 



Uji Heteroskedastisitas 

 Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi 

ketidaksamaan varian dari  residual  satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Sebagaimana 

terlihat pada dibawah ini: 

Gambar 4.6. 
Uji Heteroskedastisitas 

 
 
 

 ‘ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                       Sumber: Data penelitian diolah 
 
 Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar diatas dapat juga disimpulkan  tidak  

terjadi  heteroskedastisitas  dikarenakan  titik-titik   menyebar  

diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. 

 
Analisis Diskriminan 

Penilaian signifikan variabel diskriminan dapat dilihat dari nilai rata-rata kinerja bidang 

keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Tanjungpinang apakah berbeda 

secara signifikan untuk Sangat setuju, Setuju, Ragu-ragu, Tidak setuju, Sangat tidak setuju. 

Untuk menguji apakah ada perbedaan secara signifikan antara alternative jawaban dapat 

dilakukan dengan uji t test. Alternatif lain adalah dengan menggunakan Wilk's L test statistics. 



Semakin kecil nilai Wilk's L maka semakin besar probabilitas hipotesis nol (tidak ada perbedaan 

rata-rata populasi) ditolak. Untuk menguji signifikansi nilai Wilk's L maka dapat dikonversikan 

kedalam F ratio. 

Group Statistics 

Y Mean Std. Deviation 

Valid N (listwise) 

Unweighted Weighted 

Setuju X1 4,29 ,463 21 21,000 

X2 4,29 ,463 21 21,000 

Sangat Setuju X1 4,38 ,506 13 13,000 

X2 4,54 ,519 13 13,000 

Total X1 4,32 ,475 34 34,000 

X2 4,38 ,493 34 34,000 

 
Group Statistics 

Y Mean Std. Deviation 

Valid N (listwise) 

Unweighted Weighted 

Tidak X1 ,9405 ,17553 37 37,000 

X2 ,8108 ,28653 37 37,000 

X3 ,5900 ,22240 37 37,000 

Ya X1 ,9721 ,07012 43 43,000 

X2 ,8651 ,29186 43 43,000 

X3 ,8800 ,14383 43 43,000 

Total X1 ,9575 ,13002 80 80,000 

X2 ,8400 ,28887 80 80,000 

X3 ,7459 ,23390 80 80,000 

 
Dari tampilan group statistik jelas bahwa nilai rata-rata antara Kompetensi Dan Komitmen 

Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Bidang Keuangan Pada Dinas Perhubungan 

Komunikasi Dan Informatika Tanjungpinang berbeda yaitu dari kompentensi memiliki 4,29 

untuk jawaban SETUJU dan 4,38 untuk jawaban SANGAT SETUJU dan komitmen sumber 

daya manusia memiliki 4,29 untuk jawaban SETUJU dan 4,54 untuk jawaban SANGAT 



SETUJU. Persamaan estimati fungsi diskriminan unstandardized dapat dilihat dari output 

Canonical Discriminant Function Coefficient dengan persamaan sebagai berikut : 

 
Canonical Discriminant 

Function Coefficients 

 
Function 

1 

X1 1,095 

X2 -,840 

(Constant) 4,183 

Unstandardized 

coefficients 
Z = 4,183 + 1,095X1 – 0,840X2 + e 

Untuk menguji signifikansi statistik dari fungsi diskriminan digunakan multivariate test of 

signifikance.  

 
Wilks' Lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 ,658 32,752 2 ,000 
 

Besarnya nilai Wilk's L sebesar 0,658 atau sama dengan Chi-square 32,752 dan ternyata nilai ini 

signifikan pada 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa fungsi diskriminan signifikan secara 

statistik yang berarti nilai rata-rata score diskriminan berbeda secara nyata. 

Walaupun secara statistik perbedaannya signifikan, tetapi untuk tujuan praktis perbedaan 

masing-masing tidak begitu besar, sehingga dilanjutkan lagi dengan uji Square Canonical 

Correlation (CR2). Square Canonical Correlation identik dengan R2 pada regresi yaitu mengukur 

variasi antara masing-masing kelompok yang dapat dijelaskan oleh variabel diskriminannya. Jadi 

CR2 mengukur sebagai kuat fungsi diskriminan. 

 



Eigenvalues 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % 

Canonical 

Correlation 

1 ,680a 100,0 100,0 ,762 

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis. 

 
Tampilan output Eigenvalues menunjukkan bahwa besarnya Canonical Correlation adalah 

sebesar 0,762 atau besarnya Square Canonical Correlation (CR2) = (0,762)2 atau sama dengan 

0,581. Jadi dapat disimpulkan bahwa 58,1% variasi antara masing-masing pilihan jawaban 

SETUJU dan SANGAT SETUJU dapat dijelaskan oleh variabel diskriminan Kompetensi Dan 

Komitmen. Menilai pentingnya variabel diskriminan dan arti dari fungsi diskriminan dapat 

dilakukan dengan melihat fungsi diskriminan standardized. 

Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 

 
Function 

1 

X1 ,468 

X2 1,557 

 

 

Tampilan standardized canonical discriminat function menunjukkan bahwa besarnya koefisien 

kompentensi (X1) sebesar 0,468, koefisien komitmen (X2) sebesar 1,557. Koefisien yang sudah 

distandarisasi digunakan untuk menilai pentingnya variabel diskriminator secara relatif dalam 

membentuk fungsi diskriminan. Makin tinggi koefisien yang telah distandarisasi, maka makin 

penting variabel tersebut terhadap variabel lainnya dan sebaliknya.  

 
Analisis Regresi Berganda  



 Analisis regresi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat.Berdasarkan hasil analisis regresi linier yang dilakukan melalui analisis 

statistic dengan menggunakan program SPSS Versi 20.0 for windows, maka diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut: 

 
Tabel 4.22. 

Uji Regresi Berganda 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,376 ,800  1,721 ,095 

X1 ,374 ,163 ,361 2,289 ,029 

X2 ,306 ,149 ,322 2,046 ,049 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data penelitian diolah 
 

Dari table diatas diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut: 

Y = 1,376 + 0,374X1 + 0,306X2 + e 

Dimana: 

Y = Kinerja Pegawai Bidang Keuangan 

a = Konstanta 

b1,b2 = Koefisien Regresi 

X1 = Kompetensi 

X2 = Komitmen Sumber Daya Manusia 



e = Faktor lain diluar model 

Penjelasan tersebut dapat dijelaskan dibawah ini: 

a. Nilai B Constant =1,376 

Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada nilai variable bebas yaitu 

kompetensi dan komitmen sumber daya manusia maka kinerja pegawai bidang keuangan 

pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang akan tetap yang 

dilihat dari nilai Y sebesar 1,376. 

b. Nilai X1=0,374 = Kompetensi 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan kompetensi pegawai 

bidang keuangan sebesar 1 satuan, maka kinerja pegawai bidang keuangan pada Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang akan meningkat sebesar 0,374 

satuan dengan asumsi variable lain dianggap tetap. 

c. Nilai X2=0,306 = Komitmen Sumber Daya Manusia 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan komitmen sumber daya 

manusia pada bidang keuangan sebesar 1 satuan, maka kinerja pegawai bidang keuangan 

pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang akan meningkat 

sebesar 0,306 satuan dengan asumsi variable lain dianggap tetap. 

 
Pengujian Hipotesis 

Uji Simultan (Uji F)                                                                                                                                                                       

 Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Pembuktian dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai kritis, Ftabel dengan Fhitung yang terdapat pada tabel analisis df variance. 

Sebagaimana hasilnya dibawah ini: 



 

Tabel 4.23. 
Uji Simultan (Uji F) 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,537 2 ,769 6,861 ,003b 

Residual 3,472 31 ,112   

Total 5,009 33    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

 Sumber: Data penelitian diolah 

Berdasarkan hasil uji F diatas diatas menunjukkan bahwa nilai Fhitung adalah 6,861 dengan 

tingkat signifikansi 0,003 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan menggunakan tabel F diperoleh 

nilai Ftabel sebesar 3,30. Hal tersebut menunjukkan bahwa Fhitung sebesar 6,861 > dari Ftabel 

sebesar 3,30 sehingga dapat disimpulkan variabel bebas yaitu kompetensi dan komitmen sumber 

daya manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai bagian keuangan 

pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang. Berpengaruhnya secara 

simultan kompetensi dan komitmen sumber daya manusia secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai bagian keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Tanjungpinang menunjukkan bahwa setiap pegawai membutuhkan kompetensi dan 

keahlian untuk duduk dan berperan serta dalam bidang keuangan, karena dengan adanya 

keahlian yang dimiliki oleh setiap pegawai maka kinerja pegawai pada bagian keuangan akan 

terus meningkat dan senantiasa menghasilkan laporan yang baik. Selain itu dengan adanya 

pengaruh secara simultan juga menunjukkan bahwa setiap pegawai harus memiliki komitmen 



untuk senantiasa mengikuti prosedur yang ada dan mengetahui dampak yang akan diakibatkan 

jika melanggarnya, bangga menjadi pegawai pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Tanjungpinang, selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan di dalam Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang, selalu bersedia untuk bekerja 

melewati batas waktu normal jika pekerjaan belum selesai dan selalu memegang teguh prinsip 

dan prosedur yang berlaku berkaitan dengan keuangan pemerintahan. 

Uji Parsial (Uji t) 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  Dan untuk lebih jelasnya 

untuk hasil pengujian secara parsial ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.24. 
Uji Parsial (Uji t) 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,376 ,800  1,721 ,095 

X1 ,374 ,163 ,361 2,289 ,029 

X2 ,306 ,149 ,322 2,046 ,049 

a. Dependent Variable: Y 
Sumber: Data penelitian diolah 

 Hasil regresi diatas menunjukkan hasil pengujian statistik t menjelaskan pengaruh variabel 

independen secara parsial sebagai berikut 

1). Untuk variable kompetensi (X1) terhadap kinerja pegawai bagian keuangan (Y) dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,029 menunjukkan bahwa nilai Sig. untuk uji t individual 

(parsial) lebih kecil dari 0,05. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang 

membandingkan antara thitung 2.289 > ttabel 2.034 sehingga dapat disimpulkan bahwa 



kompetensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai bagian 

keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang dengan 

tingkat kepercayaan 95%.  

2). Untuk variable komitmen sumber daya manusia (X2) terhadap kinerja pegawai bagian 

keuangan (Y) dengan nilai signifikansi sebesar 0,049 menunjukkan bahwa nilai Sig. untuk 

uji t individual (parsial) lebih kecil dari 0,05. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik 

yang membandingkan antara thitung 2.046 > ttabel 2.034 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

komitmen sumber daya manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai bagian keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Tanjungpinang dengan tingkat kepercayaan 95%.  

 
Koefisien Determinasi (R2) 

Tujuan dari uji ini adalah untuk mengukur hubungan atau tingkat asosiasi antara variabel-

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) secara simultan. Dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kompetensi dan komitmen sumber daya manusia 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai bagian keuangan  pada Dinas Perhubungan Komunikasi 

dan Informatika Tanjungpinang sebagaimana dapat dilihat pada table dibawah ini 

Tabel 4.25. 
Uji Hasil R Square 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,754a ,568 ,262 ,33468 1,975 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 
Sumber: Data penelitian diolah 
 



 Nilai R Square diatas menunjukkan 0,262 atau 26,2% menunjukkan sekitar 26,2% Variabel 

Y (kineja pegawai bagian keuangan) dapat dijelaskan oleh variable kompetensi dan komitmen 

sumber daya manusia atau dapat dikatakan bahwa kontribusi kompetensi dan komitmen sumber 

daya manusia terhadap kinerja pegawai bagian keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi 

dan Informatika Tanjungpinang adalah sebesar 26,2%. Sisanya sebesar 73,8% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini. 

 
Pembahasan 

Pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai bagian keuangan 

 Hasil H1 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai bagian keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Tanjungpinang. Oleh karena itu H1 dalam penelitian ini dapat diterima. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  Eddy Yunus (2009) yang 

menyatakan bahwa diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 66,263 lebih besar dari pada nilai F 

tabel yaitu 2,48 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, 

kompetensi sumber daya manusia secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak 

Surabaya. 

 
Pengaruh komitmen sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai bagian keuangan 

 Hasil H2 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen sumber daya  

manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai bagian keuangan pada 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang. Oleh karena itu H2 dalam 

penelitian ini dapat diterima. 



 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  Yudhi Prayitno (2009) 

yang menyatakan bahwa variabel komitmen berpengaruh terhadap kinerja pegawai sebesar 0.395 

dinyatakan signifikan pada alpha 0.05. selain itu variabel komitmen memberikan pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

 
Pengaruh kompetensi dan komitmen sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai 

bagian keuangan 

 Hasil H3 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan komitmen sumber daya 

manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai bagian keuangan pada 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang. Oleh karena itu H3 dalam 

penelitian ini dapat diterima. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  Yudhi Prayitno (2009) 

yang menyatakan bahwa Berdasarkan uji F (ANOVA) diperoleh F hitung sebesar = 20.798, pada 

kolom Sig. sebesar 0.000, sehingga tingkat signifikannya dapat disimpulkan : 0.000 < dari 0.05, 

maka model dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh komitmen dan kompetensi pegawai 

terhadap kinerja pegawai. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai bidang keuangan pada Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,029 menunjukkan bahwa nilai Sig. untuk uji t individual (parsial) lebih kecil dari 



0,05. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara thitung 

2.289 > ttabel 2.034 

2. Komitmen sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai bidang 

keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,049 menunjukkan bahwa nilai Sig. untuk uji t individual 

(parsial) lebih kecil dari 0,05. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang 

membandingkan antara thitung 2.046 > ttabel 2.034 

3. Kompetensi dan komitmen sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai bidang keuangan pada Dinas Perhubungan di Provinsi Kepulauan Riau dengan 

tingkat signifikansi 0,003 yang lebih kecil dari 0,05. Dan Fhitung 6,861  > Ftabel sebesar 3,30 

 
Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, adapun saran yang ingin 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Melihat adanya pengaruh antara kompetensi terhadap kinerja pegawai bagian keuangan 

sebaiknya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang senantiasa 

mengikutsertakan pegawainya dalam berbagai pelatihan khususnya untuk bidang 

keuangan, hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kompetensi pegawai untuk dapat 

bekerja lebih baik lagi. 

2. Dengan adanya tupoksi bagi masing-masing pegawai, sebaiknya setiap pegawai lebih 

berkomitmen terhadap tanggungjawabkerjanya dan hasil yang ingin dicapai karena dengan 

memiliki komitmen yang tinggi, hasil kerja yang akan dicapai akan jauh lebih maksimal. 

 

 


