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ABSTRACT 

Fatmah Nur (090462201119) Effect of Locus of Control, leadership style, 

Granting Compensation and Motivation on Employee Performance Parts 

Accounting and Finance at Bank BPR In Tanjungpinang Thesis. Faculty 

Ekonomi.2014  

This study aims to examine and analyze the effect of Locus Of Control, 

leadership style, giving Compensation and motivation on employee performance 

as accounting and finance at Bank of BPR in Tanjungpinang. Data collected 

through questionnaires and carried out on BPR Bank's 65 employees are in 

Tanjungpinang. Analysis of the data in this study using SPSS version 17. The 

sampling technique used is the method of Convenience sampling and testing 

techniques of data used in this study include testing the validity of the factor 
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analysis, reliability test with Cronbach alpha. Classical assumption test and 

multiple linear regression analysis, to test and prove the research hypothesis. The 

analysis showed that the locus of control had no significant effect on employee 

performance, leadership style had no significant effect on the performance of 

employees, compensating significant effect on employee performance, and 

motivation have a significant effect on employee performance.  

Keywords: Locus Of Control, leadership style, Granting 

Compensation, Employee Motivation and Performance. 

PENDAHULUAN  

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 

1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah “badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Dalam 

pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan 

selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak 

terlepas dari masalah keuangan (Kasmir, 2010: 25). 

Bank Perkreditan Rakyat adalah salah satu bentuk lembaga keuangan mikro 

di Indonesia yang telah memiliki akar dalam sosial ekonomi masyarakat pedesaan 

Indonesia, hal ini terutama ditunjukkan untuk melayani usaha-usaha kecil dan 
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masyarakat di pedesaan dengan sistem serta prosedur yang sederhana dan sesuai 

dengan kebutuhan Usaha Mikro Kecil (UMK). 

Kinerja karyawan merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerja dalam 

pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan 

tertentu. Menurut Robbins (2006) dalam Abdulloh bahwa kinerja karyawan 

adalah sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan dan motivasi. Mohammad 

As'ad (1995) dalam Abdulloh menyatakan kinerja karyawan merupakan 

kesuksesan seseorang didalam melaksanakan suatu pekerjaan, kinerja pada 

dasarnya adalah hasil kerja seorang karyawan selama periode tertentu. 

Gaya kepemimpinan merupakan cermin dari sikap seorang pemimpin kepada 

bawahannya. Seorang pemimpin diharapkan mempunyai jiwa kepemimpinan 

dalam dirinya guna mengarahkan bawahannya kearah yang tepat dan benar. 

Kompensasi diharap mampu memotivasi sehingga karyawan dapat 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Abi Sujuk (1990) berpendapat bahwa 

insentif atas dasar prestasi kerja yang tinggi merupakan rasa pengakuan dari pihak 

organisasi terhadap prestasi karyawan dan kontribusi kepada organisasi. 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kenerja 

karyawan. Motivasi kerja mempengaruhi semangat kinerja karyawan yang 

berpontensi untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam hal ini direktur harus 

selalu memberikan arahan, membina, dan memotivasi bawahan dalam  

menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut selalu  

diupayakan oleh pimpinan dengan memberikan motivasi dan keseimbangan upah 
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atas hasil pekerjaan karyawan. Dengan demikian, semakin tinggi motivasi kerja 

akan berpengaruh pada peningkatan kinerja karyawan (Listianto dan Setiaji, 2005 

dalam Dika,2009). 

KAJIAN PUSTAKA 

Kinerja 

Kinerja menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti “suatu yang di capai” 

atau prestasi yang di capai atau diperlihatkan sehingga kinerja dapat diartikan 

sebagai prestasi kerja oleh individu atau perusahaan.  

Mohammad As’ad (dalam Abdulloh 2006) menyatakan kinerja karyawan 

merupakan kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kinerja 

pada dasarnya hasil kerja seorang karyawan selama periode tertentu. Berhasil 

tidaknya kinerja karyawan yang telah dicapai organisasi tersebut dipengaruhi oleh 

tingkat kinerja dari karyawan secara individu maupun kelompok. 

Pengendalian Diri ( Lucos Of Control ) 

Menurut Rotter (2006) dalam Nitya Widanarta (2003) Pengendalian diri 

(locus of Control) merupakan Atribut kepribadian yang mencerminkan kegiatan 

dimana seseorang umumnya merasakan suatu peristiwa yang terjadi dibawah 

kesadaran pengendalian (pengendalian diri dari dalam atau internal) atau di bawah 

kendali hal lain yang bersifat lebih kuat. Kkuypers (dalam Nitya Widanarta 2003) 

menyatakan bahwa mereka yang mengalami internal lucos of control yakin bahwa 
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mereka dapat mempengaruhi hasil peristiwa dalam hidup mereka dan menilai 

lebih tinggi pada penilaian cakupan. 

Gaya Kepimpinan 

Menurut Wirawan (2002:65) pemimpin adalah orang yang dikenal oleh dan 

berusaha mempengaruhi para pengikutnya untuk merealisir visinya baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Pemimpin merupakan unsur penting dari 

kepemimpinan, tanpa pemimpin tidak ada kepemimpinan. 

Cara/gaya/tipe/style kepimpinan yang dikemukakan oleh para penulis 

berbeda, tetapi makna dan hakikatnya bertujuan untuk mendorong gairah kerja, 

keputusan kerja, dan produktivitas kerja karyawan yang tinggi agar dapat 

mencapai tujuan organisasi yang maksimal. 

Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan dukungan dari teori dan pengaruh antar variabel yang telah  

 dikemukakan diatas, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Hipotesis 

Adapun Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 = Lucos of control berpengaruh signifikan terhadap kinerja Karyawan 

H2 = Gaya kepimpinan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja   Karyawan  

H3 = Pemberian Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan 

H4 = Motivasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan 

H5 = Lucos of control, gaya kepimpinan, pemberian kompensasi dan motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 
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METODE PENELITIAN 

Menurut Sekaran (2006) populasi mengacu pada keseluruhan kelompok 

orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian akuntansi dan keuangan pada Bank 

BPR yang ada di Tanjungpinang yang berjumlah sebanyak 80 karyawan bagian 

akunansi dan keuangan.  

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota 

yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, sejumlah tetapi tidak semua, elemen 

populasi akan membentuk sampel (Sekaran, 2006 : 123). Dari hasil penyebaran 

kuesioner yang disebarkan secara random sampling ke Bank BPR di 

Tanjungpinang dengan penyebaran sebanyak 80 karyawan, sedangkan yang 

kembali sebanyak 65 karyawan, untuk yang tidak kembali sebanyak 15 lembar 

kuesioner. Jadi sampel dalam penelitian sebanyak 65 karyawan. 

PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan dalam bab ini menguraikan hal-hal yang berkaitan 

dengan data-data yang berhasil dikumpulkan, hasil analisis data dan pembahasan 

dari hasil pengolahan tersebut. Adapun urutan pembahasan secara sistematis 

adalah sebagai berikut: Pengujian Asumsi Klasik yang terdiri dari Pengujian 

Normalitas, Pengujian Multikolonieritas, Pengujian Autokorelasi dan Pengujian 

Heteroskedastisidas, analisis data yang berupa hasil Analisis Regresi, Pengujian 

variabel secara parsial dan simultan, dan pembahasan tentang pengaruh  

variabel independent terhadapvariabel dependent.  
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Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 65 

Normal 

Parametersa,,b 

Mean 1.5918890 

Std. Deviation 1.67017307 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .122 

Positive .069 

Negative -.122 

Kolmogorov-Smirnov Z .984 

Asymp. Sig. (2-tailed) .288 

a.Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Besarnya Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah 0,984 dan signifikansi pada 0,288 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi secara normal, dimana 

nilai signifikansi > 0,05 (p = 0,288 > 0,05). Dengan demikian, secara keseluruhan 

dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai observasi data telah berdistribusi secara 

normal dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya. Untuk lebih 
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jelasnya, penulis melampirkan juga grafik histogram dan plot data yang 

terdistribusi normal. 

Uji Autokorelasi 

Menurut Sunyoto (2011: 91) salah satu ukuran dalam menentukan ada 

tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW), dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW di bawah -2 (DW <-2). 

2. Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada di antara -2 dan +2 atau -2 ≤ 

DW ≤ +2. 

3. Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas +2 atau DW > +2. 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .662a .438 .400 1.725 1.806 

a. Predictors: (Constant), Total_x4, Total_x1, total_x2, Total_x3 

b. Dependent Variable: Total_y 

Berdasarkan tabel diatas, nilai Durbin-Watson test (DW) 1,806) dan maka 

dapat disimpulkan bahwa data diatas tidak terjadi autokorelasi. 
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Uji Heteroskedastisitas 

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan uji heterokedastisitas dengan 

menggunakan analisis grafik scatterplot, yaitu jika titik-titik yang terbentuk 

menyebar secara acak baik di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heterokesdastisitas pada model yang digunakan. 

 

Uji Multikolinearitas 

Ada tidaknya multikolonieritas dapat dideteksi dengan melihat: 

1. Melihat Nilai Tolerance 

Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas 

adalah nilai tolerance < 0,10. 

2. Melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF), 

Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas 

adalah nilai VIF > 10. (Ghozali: 2007, 91-92). 
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Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Total_x1 .895 1.118 

total_x2 .667 1.499 

Total_x3 .507 1.972 

Total_x4 .573 1.744 

a. Dependent Variable: Total_y 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014 

  Pada tabel diatas menunjukan bahwa Locus of control, gaya kepimpinan, 

pemberian kompensasi, dan motivasi memiliki nilai toleransi lebih besar 0,1. Nilai 

toleransi Lucos of control ( total x1 ) adalah 0,895, gaya kepimpinan ( total x2 ) adalah 

0,667, pemberian kompensasi ( total x3 ) adalah 0,507, dan Motivasi ( Total x4 ) 

adalah 0,573 dan sedangkan nilai VIF (Variance Inflation Factor)dari keempat 

variabel independen juga lebih lebih kecil dari 10 yaitu nilai Lucos of control ( total 

x1 ) adalah 1,118, gaya kepimpinan ( total x2 ) adalah 1,499, pemberian kompensasi ( 

total x3 ) adalah 1,972, dan Motivasi ( Total x4 ) adalah 1,744 Maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam model regresi. 
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Teknik Analisis Data 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.398 4.626  .951 .346 

Total_x1 -.004 .049 -.008 -.074 .942 

total_x2 .121 .073 .198 1.672 .100 

Total_x3 -.237 .098 -.327 -2.404 .019 

Total_x4 .768 .135 .730 5.707 .000 

a. Dependent Variable: Total_y 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014 

Berdasarkan tabel, persamaan regresi sebagai beikut: 

Y = 4,389 - 0,004 X1 + 0,121 X2 - 0,237 X3 + 0,768 X4 

Keterangan : 

1. Konstanta (α) sebesar 4,389 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel 

independen yaitu lucos of control (X1), gaya kepimpinan (X2), pemberian 

kompensasi (X3) dan Motivasi (X4) sama dengan nol, maka kinerja sebesar 

4,398 

2. Koefisien regresi untuk (β1) sebesar -0,004 dan bertanda negatif, hal ini berarti 

variabel lucos of control (X1) berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan 
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(Y) dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap tetap. Hal ini menyatakan 

bahwa semakin tinggi lucos of control, maka semakin menurun kinerja 

karyawan. 

3. Koefisien regresi untuk (β2) sebesar 0,121 dan bertanda positif, hal ini berarti 

variabel gaya kepimpinan (X2) berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

(Y) dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap tetap. Hal ini menyatakan 

bahwa semakin baik gaya kepimpinan maka semakin meningkat kinerja 

karyawan. 

4. Koefisien regresi untuk (β3) sebesar -0,237 dan bertanda negatif, hal ini berarti 

variabel pemberian kompensasi (X3) berpengaruh negatif terhadap kinerja 

karyawan (Y) dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap tetap. Hal ini 

menyatakan bahwa semakin tinggi pemberian kompensasi, maka semakin 

turun kinerja karyawan. 

5. Koefisien regresi untuk (β4) sebesar 0,768 dan bertanda positif, hal ini berarti 

variabel motivasi (X4) berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan (Y) 

dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap tetap. Hal ini menyatakan 

bahwa semakin tinggi motivasi karyawan maka semakin meningkat kinerja 

karyawan. 
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Uji Hipotesis 

Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 138.920 4 34.730 11.672 .000a 

Residual 178.527 60 2.975   

Total 317.446 64    

a. Predictors: (Constant), Total_x4, Total_x1, total_x2, Total_x3 

b. Dependent Variable: Total_y 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014 

Hipotesis : 

H0:β1= β2= β3= β4=0 

Variabel lucos of control, gaya kepimpinan, pemberian kompensasi dan motivasi 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan bagian 

akuntansi dan keuangan pada Bank BPR di Tanjungpinang.  

Ha: β1= β2= β3= β4=0 

Variabel lucos of control, gaya kepimpinan, pemberian kompensasi dan 

motivasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

bagian akuntansi dan keuangan pada Bank BPR di Tanjungpinang.  

Berdasarkan tabel 4.18 diatas, hasil pengujian menunjukkan  bahwa nilai f 

hitung > f tabel (11,672 > 2,64)  dan dengan melihat probabilitasnya (Sig) yang 
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lebih kecil dari taraf signifikan (0,000 < 0,05) maka hipotesis H0 ditolak dan Ha 

diterima, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu (X1, X2, X3, dan 

X4) berupa variabel lucos of control, gaya kepimpinan, pemberian kompensasi, 

dan motivasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y)  

Kinerja Karyawan Bagian Akuntansi dan Keuangan pada Bank BPR di 

Tanjungpinang dapat diterima. 

 

Uji Parsial (Uji t)  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.398 4.626  .951 .346 

Total_x1 -.004 .049 -.008 -.074 .942 

total_x2 .121 .073 .198 1.672 .100 

Total_x3 -.237 .098 -.327 -2.404 .019 

Total_x4 .768 .135 .730 5.707 .000 

a. Dependent Variable: Total_y 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014 

Berdasarkan tabel 4.19 diatas terlihat bahwa: 
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1. Nilai t hitung variabel lucos of control (X1) sebesar -0,074 dan nilai 

signifikan sebesar 0,000.  Sedangkan t tabel 1,67 dan batas sigifikansi 

0,05. maka disimpulkan -t hitung < -t tabel  (-0,074 < -1,67) dan 

signifikansi (0,942 > 0,05), maka hipotesis H0 tidak dapat ditolak atau 

diterima dan Ha tidak dapat diterima atau tolak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa lucos of control tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan bagian akuntansi dan keuangan pada Bank BPR di 

Tanjungpinang dapat diterima. 

2. Nilai t hitung variabel gaya kepimpinan (X2) sebesar 1,672 dan nilai 

signifikan sebesar 0,100.  Sedangkan t tabel 1,67 dan batas sigifikansi 

0,05. maka disimpulkan t hitung > t tabel  (1,672 > 1,67) dan signifikansi 

(0,100 > 0,05), maka hipotesis H0 tidak dapat ditolak atau diterima dan Ha 

tidak dapat diterima atau ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya 

kepimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

bagian akuntansi dan keuangan pada Bank BPR di Tanjungpinang dapat 

diterima.  

3. Nilai t hitung variabel pemberian kompensasi (X3) sebesar -2,404 dan 

nilai signifikan sebesar 0,019. Sedangkan t tabel -1,67 dan batas 

sigifikansi 0,05. maka disimpulkan -t hitung > -t tabel  (-2,404 < -1,67) 

dan signifikansi (0,019 < 0,05), maka hipotesis H0 ditolak dan Ha dapat 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian kompensasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi dan 

keuangan pada Bank BPR di Tanjungpinang dapat diterima.  
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4. Nilai t hitung variabel motivasi (X4) sebesar 5,707 dan nilai signifikan 

sebesar 0,000. Sedangkan t tabel 1,67 dan batas sigifikansi 0,05. maka 

disimpulkan t hitung > t tabel  (5,707 > 1,67) dan signifikansi (0,000 < 

0,05), maka hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan bagian akuntansi dan keuangan pada Bank BPR di 

Tanjungpinang dapat diterima. 

 

Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .662a .438 .400 1.725 

a. Predictors: (Constant), Total_Motivasi, 

Total_Lucos_Of_Control, Total_Gaya_Kepimpinan, 

Total_Pemberian_Kompensasi 

b. Dependent Variable: Total_Kinerja_Karyawan 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014 

Dari hasil tampilan output SPSS versi 17 model summary besarnya 

Adjusted R2 adalah 0.400 yang berarti 40,0% hal ini berarti besarnya pengaruh 

yang diberikan oleh variabel lucos of control, gaya kepimpinan, pemberian 

kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi dan 
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keuangan Bank BPR di Tanjungpinang adalah sebesar 40,0%. Sedangkan sisanya 

(100% - 40,0%= 60,0%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan, maka dapat 

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Parsial, Lucos of control tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan bagian akuntansi dan keuangan pada Bank BPR di 

Tanjungpinang, signifikan sig penelitian > 0,05 maka ( 0,942 > 0,05 ). 

2. Secara Parsial, gaya kepimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan bagian akuntansi dan keuangan pada Bank BPR di 

Tanjungpinang, signifikan sig penelitian > 0,05 maka ( 0,100 > 0,05 ). 

3. Secara Parsial, pemberian kompensasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan bagian akuntansi dan keuangan pada Bank BPR di 

Tanjungpinang, signifikan sig penelitian < 0,05 maka ( 0,019 < 0,05 ). 

4. Secara Parsial, motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan bagian akuntansi dan keuangan pada Bank BPR di 

Tanjungpinang, nilai signifikan 0,000, signifikan sig penelitian < 0,05 

maka ( 0,000 < 0,05 ). 

5. Secara simultan, hasil penelitian ini menunjukan adanya pengaruh yang 

signifikan antara lucos of control, gaya kepimpinan, pemberian 



UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI Page 19 

 

kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi 

dan keuangan secara silmutan pada Bank BPR yang terdaftar di 

Tanjungpinang, dengan tingkat signifikan sig 0,000 sig penelitian < 0,05 

maka ( 0,000 < 0,05 ). 

 Saran 

Dari hasil analisis dan pembahasan penulis mencoba memberikan saran 

untuk peneliti selanjutnya antara lain : 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan sampel yang lebih 

banyak dari penelitian ini agar hasil penelitian akan lebih baik dan 

akurat. 

2. Bagi penelitian berikutnya diharapkan menambah variabel independen 

lainnya, karena masih banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

variabel dependen. 

3. Memperbanyak bank yang diteliti, tidak hanya Bank BPR yang ada di 

Tanjungpinang saja. 
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