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ABSTRAK 
 

 Penelitian dilakukan di BPR Tanjungpinang dan Bintan, penelitian ini bertujuan untuk 
membuktikan dan menganalisis :  
1) Pengaruh komitmen karyawan terhadap kinerja pegawai keuangan. 2) Pengaruh budaya 
kerja terhadap kinerja pegawai keuangan. 3) Pengaruh motivasi  terhadap kinerja pegawai 
keuangan. Penelitian ini terdiri dari 4 variabel penelitian. 1 variabel dependen (kinerja) dan 3 
variabelindependen ( komitmen, budaya kerja dan  motivasi ).  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai keuangan BPR di 
Tanjungpinang dan Bintan yang berjumlah 33 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) 
Komitmen karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerka pegawai keuangan. 
2) Budaya kerja tidak berpengaruh  terhadap kinerja pegawai keuangan. 3) Motivasi tidak 
berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pegawai keuangan. 

 
Kata Kunci: komitmen karyawan, budaya kerja, motivasi dan kinerja pegawai 
keuangan . 

 

PENDAHULUAN 

 Menurut peraturan Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) nomor: 

15/ 26/ PBI/ 2013, BPR  adalah sebuah perusahaan yang mengelola keuangan dengan cara 

menghimpun dana rakyat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka,  tabungan dan 

menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit serta menempatkan dananya dalam bentuk 

sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/ atau tabungan pada bank lain. 

Berdasarkan pengertian diatas maka BPR haruslah menyiapkan sumber daya manusia yang 

handal baik skill dalam pekerjaannya maupun perilaku dalam perusahaan, karena sumber 



daya manusia adalah hal yang sangat penting demi terlaksananya program perusahaan 

tersebut.  

Sumber daya manusia (SDM) memegang peranan yang sangat dominan dalam 

kegiatan perusahaan. Berhasil atau tidaknya perusahaan dalam mencapai tujuan sangat 

tergantung pada kemampuan SDM atau karyawannya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

diberikan sehingga karyawan dituntut untuk selalu mampu mengembangkan diri secara 

proaktif dalam suatu perusahaan. SDM yang diperlukan saat ini adalah SDM yang memiliki 

kinerja. Kinerja karyawan yang baik dapat dilihat dari berbagai sisi. Oleh karena itu, 

penilaian kinerja sangat perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui sejauh mana 

karyawan mampu berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan perusahaan. 

Atas dasar latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan anata 

lain :  

1. Apakah terdapat pengaruh komitmen karyawan terhadap kinerja pegawai keuangan 

BPR di Tanjungpinang? 

2.  Apakah terdapat pengaruh budaya kerja terhadap kinerja keuangan BPR di 

Tanjungpinang? 

3. Apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai keuangan BPR di 

Tanjungpinang? 

4. Apakah terdapat pengaruh komitmen karyawan, budaya kerja dan motivasi terhadap 

kinerja pegawai keuangan BPR di Tanjungpinang? 

TUNJAUAN PUSTAKA 

Komitmen Karyawan 

 Menurut porter dalam penggabean (2002;127), komitmen karyawan adalah kuatnya 

pengenalan dan keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi tertentu. Mowdy, Porter & 



Steer dalam Muandar (2004:75), komitmen adalah sifat hubungan seorang individu dengan 

organisasi dengan memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Menerima nilai-nilai dan tujuan organisasi 

b. Mempunyai keinginan berbuat untuk organisasinya 

c. Mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap bersama dengan organisasinya. 

Budaya Kerja 

Menurut Supriyadi (2003) budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh 

pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong, 

membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi kemudian 

tercermin dari sikap menjadi prilaku, kepercayaan, cita - cita, pendapat dan tindakan yang 

terwujud sebagai “kerja” atau bekerja. 

Motivasi 

 Handoko  (1999)  mengartikan  bahwa  motivasi  merupakan  kegiatan  yang 

mengakibatkan,  menyalurkan,  dan  memelihara  perilaku  manusia.  Motivasi  ini 

merupakan subyek yang penting bagi manajer, karena menurut definisi manajer harus bekerja 

dengan dan melalui orang lain. Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan  tingkat upaya 

yang  tinggi ke arah  tujuan  organisasi-organisasi,  yang  dikondisikan oleh  kemampuan 

upaya  untuk memenuhi sesuatu kebutuhan individual.  

Indikator Motivasi Kerja 

 Menurut Maslow yang  dikutip oleh Hasibuan (2008:105), bahwa motivasi kerja 

karyawan dipengaruhi oleh kebutuhan fisik, kebutuhan akan keamanan dan keselamatan, 

kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan perwujudan diri. Kemudian 

dari kebutuhan tersebut diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengenai tingkat 

motivasi kerja pada karyawan, yaitu:  



1. Kebutuhan fisik, ditunjukan dengan: pemberian gaji, pemberian bonus, uang makan, 

uang transport, fasilitas perumahan dan sebagainya. 

2. Kebutuhan rasa aman dan keselamatan, ditunjukan dengan: fasilitas keamanan dan 

keselamatan kerja yang diantaranya seperti adanya jaminan sosial tenaga kerja, dana 

pensiun, tunjangan kesehatan, asuransi kecelakaan dan keselamatan kerja. 

3. Kebutuhan sosial, ditunjukan dengan: melakukan interaksi dengan orang lain yang 

diantaranya untuk diterima dalam kelompok dan kebutuhan untuk mencintai dan 

dicintai. 

4. Kebutuhan akan penghargaan, ditunjukan dengan: pengakuan dan penghargaan 

berdasarkan kemampuannya, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh 

karyawan lain dan pimpinan terhadap prestasi kerja. 

 Kebutuhan perwujudan diri, ditunjukan dengan sifat pekerjaan yang menarik dan 

menantang. Dimana karyawan tersebut akan mengerahkan kecakapan, kemampuan, 

keterampilan, potensinya. 

Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2009:9), kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 
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Hipotesis 

  Berdasarkan tujuan dan latar belakang, maka perumusan hipotesis dalam penelitian 

ini adalah : 

 H1 :  Komitmen Karyawan berpengaruh terhadap kinerja pegawai keuangan BPR 

Tanjungpinang 

 H2:   Budaya Kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai keuangan BPR di 

Tanjungpinang 

 H3 :  Motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai keuangan BPR di 

Tanjungpinang 

 H4 :  Komitmen Karyawan, Budaya Kerja dan Motivasi terhadap kinerja pegawai 

keuangan BPR Tanjungpinang 

Motivasi 

(X3) 

Kinerja Pegawai 

(Y) 

Komitmen Karyawan 

(X1) 

Budaya Kerja 

(X2) 



METODOLOGI PENELITIAN 

Objek Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi objek penelitian adalah seluruh karyawan 

karyawan bagian akuntansi dan keuangan bank BPR di Tanjungpinang yang berlokasi di: 

Tabel 3.1 

Objek Penelitian 

NAMA BANK ALAMAT 

BPR Kepri Bintan Jln.D.I Panjaitan 

BPR Dana Nusantara Jln.Kamboja 

BPR Bestari Jln.D.I Panjaitan 

PD.BPR Bintan Jln.Permaisuri Tanjung Uban 

BPR Duta Kepri Jln.Kamboja 

 

Populasi dan sampel penelitian 

Populasi 

Populasi diartikan sebagai kelompok entitas lengkap yang mempunyai kesamaan dan 

karakteristik (Sarwono dan Martadireja (2008:124) ). Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah seluruh pegawai keuangan BPR di Tanjungpinang. Pegawai keuangan dan 

akuntansi disini diartikan berdasarkan tugas dan fungsinya  yaitu accounting dan teller. 

Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bidang keuangan pada BPR 

Tanjungpinang. Pemilihan sampel penelitian ini didasarkan pada metode purposive sampling, 

dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria yang termasuk didalam ketentuan penulis yaitu 



seluruh pegawai yang bekerja di bidang keuangan pada teller dan accounting. Peneliti 

menyebarkan 33 kuesioner, BPR Kepri Bintan 6 kuesioner, BPR Dana Nusantara 6 

kuesioner, BPR Bestari 6 kuesioner, BPR Duta Kepri 6 kuesioner dan PD.BPR Bintan 9 

kuesioner . 

HASIL PENELITIAN  

Deskripsi Populasi Responden 

Kuesioner dalam penelitian ini disebar sebanyak 33  responden. Kuesioner ini disebar 

secara langsung oleh peneliti kepada karyawan akuntansi  dan keuangan  Bank BPR di 

Tanjungpinang. Kuesioner yang kembali sebanyak 33, dan jumlah kuesioner yang dapat 

diolah sebanyak 33.  

Deskripsi Sampel Responden 

 Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bidang keuangan pada BPR di 

Tanjungpinang. Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang termasuk didalam ketentuan penulis 

yaitu seluruh pegawai yang bekerja di bidang keuangan pada teller dan accounting. Peneliti 

menyebarkan 33 kuesioner, BPR Kepri Bintan 6 kuesioner, BPR Dana Nusantara 6 

kuesioner, BPR Bestari 6 kuesioner, BPR Duta Kepri 6 kuesioner dan PD.BPR Bintan 9 

kuesioner . 

 

 

 

 

 



Hasil Pengujian Data 

Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 4.7 
Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 

Komitmen 
Karyawan 

33 10.00 30.00 21.7879 6.35786 

Budaya Kerja 33 33.00 45.00 39.2727 5.01418 

Motivasi 33 29.00 48.00 38.0909 6.66316 

Kinerja 33 18.00 30.00 24.5455 3.26047 

Valid N (listwise) 33     
Sumber :Output SPSS 

 Untuk memberi gambaran mengenai variabel-variabel penelitian (Komitmen 

karyawan, budaya kerja, motivasi dan kinerja pegawai), penelitian menggunakan tabel 

statistik deskriptif yang tersaji pada tabel 4.7 diatas. Dari tabel tersebut, berdasarkan jawaban 

dari 33 responden maka hasil pengukuran variabel keberhasilan Komitmen Karyawan ( X1 ) 

diperoleh skor jawaban rata-rata(mean) 21,78 dengan standar deviasi 6,35. Hasil pengukuran 

variable Budaya Kerja ( X2 ) pada tabel terlihat, dari 33 responden diperolehskor jawaban 

rata-rata (mean) 39,27 dengan standar deviasi 5,01. Hasilpengukuran variabel Motivasi ( X3) 

pada tabel terlihat, dari 33 respondendiperoleh skor jawaban rata-rata (mean) 38,09 dengan 

standar deviasi 6,66. Hasil pengukuran variabel Kinerja pegawai (Y) pada tabel terlihat, dari 

33 responden diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) 24,54 dengan standar deviasi 3,26. 

Hasil Uji Kualitas Data 

Hasil Uji Validitas 

Uji validitas ini digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal 

ini n adalah jumlah responden. Dalam penelitian ini (n) = 33 dan besarnya df dapat dihitung 



33 - 2 = 31 dengan df = 31 dan alpha = 0,05 didapat r tabel = 0,344. Suatu pertanyaan 

dinyatakan valid jika r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung > r tabel) dan nilainya positif.   

Berikut ini adalah hasil dari uji validitas dari variabel Komitmen Karyawan (X1): 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Komitmen Karyawan (X1) 

Variabel Item Probabilitas Keterangan 

Komitmen karyawan(X1) 

1 0,000 Valid 
2 0,000 Valid 
3 0,000 Valid 
4 0,000 Valid 
5 0,000 Valid 
6 0,000 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan Data, 2014 

Dari tabel 4.8 di atas item pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 6 dinyatakan 

valid karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari niali signifikan 0,05. 

Berikut ini adalah hasil uji validitas dari variabel Budaya Kerja (X2): 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Budaya Kerja (X2) 

Variabel Item Probabilitas Keterangan 

Budaya Kerja(X2) 

1 0,000 Valid 
2 0,000 Valid 
3 0,000 Valid 
4 0,000 Valid 
5 0,000 Valid 
6 0,000 Valid 
7 0,000 Valid 
8 0,000 Valid 
9 0,000 Valid 

10 0,000 Valid 
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014 



Dari tabel 4.9 di atas item pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 10 dinyatakan 

valid karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari niali signifikan 0,05. 

Berikut ini adalah hasil uji validitas dari variabel Motivasi (X3): 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Motivasi (X3) 

Variabel Item Probabilitas Keterangan 

Motivasi(X3) 

1 0,000 Valid 
2 0,000 Valid 
3 0,000 Valid 
4 0,000 Valid 
5 0,000 Valid 
6 0,000 Valid 
7 0,000 Valid 
8 0,000 Valid 
9 0,000 Valid 

10 0,000 Valid 

 11 0,000 Valid 
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014 

Dari tabel 4.10 di atas item pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 11 dinyatakan 

valid karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari niali signifikan 0,05. 

Berikut ini adalah hasil uji validitas dari variabel Kinerja Karyawan (Y): 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Variabel Item Probabilitas Keterangan 

Kinerja karyawan(Y) 

1 0,000 Valid 
2 0,000 Valid 
3 0,000 Valid 
4 0,000 Valid 
5 0,000 Valid 
6 0,000 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014 



Dari tabel 4.11 di atas item pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 6 dinyatakan 

valid karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari niali signifikan 0,05. 

Hasil Uji reliabilitas 

Menurut Ghozali (2006) Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Pada penelitian ini dalam mengukur 

reliabilitas menggunakan cara one shot atau disebut pengukuran dilakukan sekali saja. Suatu 

konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha> 0,60 

(Nunnally dalam Ghozali (2006).  

Tabel 4.12  

Hasil Uji Realibilitas 

Variabel Cronbach Alfa 

Komitmen karyawan (X1) 0.956 

Budaya Kerja (X2) 0.857 

Motivasi (X3) 0.826 

Kinerja (Y) 0.747 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2014 

 Berdasarkan tabel 4.12 diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen karyawan 

dinyatakan reliable karena mempunyai nilai alpha 0,956atau diatas 0,60. Sedangkan untuk 

budaya kerja, motivasi dan kinerja karyawan dinyatakan reliable atau dapat diandalkan 

karena memiliki nilai alpha 0.857, 0.826 dan 0.747 atau lebih besar dari 0.60 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atautidak. Model regresi 



yang baik adalah memiliki distribusi data normal ataumendekati normal. Sepertidiketahui uji 

t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikutidistribusi normal. Kalau asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjaditidak valid untuk jumlah sampel kecil.Berikut ini Tabel 

4.13 uji normalitasdata menggunakan Kolomogrov-Smirnov (K-S), Gambar 4.1 uji 

normalitasdata menggunakan Histogram, gambar 4.2 uji normalitas menggunakan grafik 

Normal Probability Plot (Normal P-P Plot). 

Tabel 4.13 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 33 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation .36893092 
Most Extreme Differences Absolute .108 

Positive .065 
Negative -.108 

Kolmogorov-Smirnov Z .623 

Asymp. Sig. (2-tailed) .833 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014 

 Berdasarkan tabel 4.13, dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebihbesar 

dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0,05) yaitu 0.83. Jadi dapat disimpulkanbahwa 

data dari tabel di atas dinyatakan berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 



Gambar 4.1 

Uji Normalitas Variabel Penelitian 

 
 Sumber : Output Spss 

 Berdasarkan Gambar 4.1, menunjukkan bahwa data yang disajikan normal. Hal 

inidilihat dari kurva pada grafik histogram yang seimbang atau tidak adakemencengan baik 

menceng ke kiri maupun menceng ke kanan, sehinggamemenuhi normalitas data. Pada 

gambar 4.2 di bawah ini menunjukkan grafik normal probabilityPlots. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4.2 

Grafil Normal Probability Plots 

 

 Berdasarkan grafik diatas menunjukkan adanya persebaran data(titik) pada scumbu 

diagonal yang sangat mendekati garis diagonal.Pedoman uji normalitas mengatakan bahwa 

jika persebaran data (titik)mengikuti atau mendekati garis diagonal, maka data penelitian 

berdistribusi normal. Pada gambar histogram juga menunjukkan adanya normalitas dalam 

penelitian ini.Melihat dari hal tersebut, penelitian ini bisa disimpulkan memenuhi uji 

normalitas. 

 



Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolineritas bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya hubungan antara 

variabel independen dalam model regresi. Model regresi yangbaik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel bebasnya. Untuk melihatada tidaknya multikolinearitas dengan 

melihat nilai tolerance dan varianceinflation factor (VIF), yang nilai VIF tidak lebih dari 10 

dan nilai tolerance tidakkurang dari 0,10 (Ghozali, 2005). Hasil uji multikolinearitas dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.14 
Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Komitmen 
Karyawan 

.956 1.047 

Budaya Kerja .921 1.086 

Motivasi .882 1.134 
a. Dependent Variable: Kinerja 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014 
 

Uji Heterokedastisitas 

  Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variabel dari residual suatu pengamatan kepengamatan yang lain. 

Untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik 

Scatterplot antara nilai prediksi variabeldependen dengan residualnya. Dasar analisis menurut 

Ghozali (2005 : 105) : 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk polatertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit),maka mengindikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas, 



2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.Hasil dari uji 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik scatterplot berikut ini : 

Gambar 4.3 

 

Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga 

dapatdisimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 

Uji Asumsi Klasik Autokorelasi 

 Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi 

autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. 

Ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson 

(DW), dengan ketentuan sebagai berikut: 

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

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

-2 < DW +2. 



Tabel 4.15 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 

1 .734a .539 .491 .38754 1.613 
a. Predictors: (Constant), Motivasi, Komitmen Karyawan, Budaya Kerja 
b. Dependent Variable: Kinerja 
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014 

 Hasil uji autokolerasi berdasarkan uji Durbin Watson di dapat hasil 1.681 yang berarti 

tidak terjadi autololerasi karena DW berada di antara -2 dan +2 atau -2<1.608+2.  

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Adapun hasil pengolahan data dengan analisis regresi berganda dengan program 

SPSS20.0 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

Regresi Linier Berganda Variabel Penelitian 
 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014 

 Pada tabel 4.16 diatas, hasil output yang dihasilkan dari SPSS 20 di atas maka 

diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.005 .623  4.821 .000   

Komitmen 
Karyawan 

.368 .066 .718 5.568 .000 .956 1.047 

Budaya 
Kerja 

-.106 .142 -.097 -.741 .465 .921 1.086 

Motivasi .047 .120 .053 .392 .698 .882 1.134 
a. Dependent Variable: Kinerja 



Yi= 3,005 + 0,368– 0,106 + 0,047 

Hasil dari persamaan diatas adalah: 

B0 = 3,005 yaitu konstanta artinya apabila Komitmen Karyawan, Budaya Kerja dan Motivasi 

sama dengan nol, maka Kinerja Karyawan sebesar 3,005. 

B1 = 0,368 yaitu konstan artinya apabila Komitmen Karyawan (X1) berpengaruh positif 

terhadap Kinerja Karyawan (Y) dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap tetap. 

Hal ini menyatakan bahwa semakin baik Komitmen Karyawan, semakin semakin baik 

kinerja karyawan. 

B2 = -0,106 yaitu bertanda negatif, artinya variabel Budaya Kerja (X2) berpengaruh negatif 

terhadap Kinerja karyawan (Y) dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap tetap. 

Hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat budaya kerja, maka semakin 

menurun kinerja karyawan. 

B3 = 0,047 yaitu konstan artinya apabila Motivasi (X3) berpengaruh positif terhadap Kinerja 

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

menyatakan bahwa semakin baik Motivasi, semakin semakin baik kinerja karyawan. 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Untuk pengujian hipotesis dilakukan Uji F, Uji T dan Uji koefisien determinasi.Uji F 

untuk menguji signifikansi secara simultan, sedangkan Uji t digunakan untuk menguji 

signifikansi sejauh mana variabel-variabel independensecara parsial mampu menjelaskan 

variabel independen, dan Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur pengaruh 

antara variable dependen dengan variabel independen 

 

 



Uji F 

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 

2006:127). 

Dasar pengembalian keputusan: 

a. Dengan membandingkan nilai f hitung f tabel. 

  Jika f hitung < f tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak (tidak ada pengaruh 

yang signifikan). 

  Jika f hitung > f tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima (ada pengaruh yang 

signifikan). 

  F tabel dilihat pada Alpha = 0,05 

Dengan derajat bebas pembilang = k-1 4 – 1 = 3 

Dengan penyebut            = n-k      33 – 4 = 29 

n= jumlah sampel dan k= jumlah variabel yang digunakan 

maka dapat nilai f tabel dengan tingkat Alpha 0,05 yaitu 2,93 

 b. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikan. 

  Jika nilai signifikan f < 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Ini berarti 

bahwa secara simultan ketiga variabel independen tersebut berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

  Jika nilai signifikan f > 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Ini berarti 

secara simultan ketiga variabel independen tersebut berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

 

 

 



Tabel 4.18 

Hasil Uji F 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.094 3 1.698 11.306 .000a 

Residual 4.356 29 .150   

Total 9.449 32    

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Komitmen Karyawan, Budaya Kerja 
b. Dependent Variable: Kinerja 
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014 

 

Hipotesis: 

H0:β1=β2=β3=β4=0 

 Variabel komitmen karyawan, budaya kerja dan motivasi secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai keuangan BPR di Tanjungpinang. 

Ha: β1=β2=β3=β4=0 

Variabel komitmen karyawan, budaya kerja dan motivasi secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai keuangan BPR di Tanjungpinang  

 Berdasarkan tabel 4.18 diatas, hasil pengujian menunjuk bahwa nilai f hitung > f tabel 

(11,306 > 2,93) dan dengan melihat probabilitasnya (Sig) yang 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 dan X3) berupa variabel Komitmen Karyawan, Budaya 

Kerja dan Motivasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y) 

kinerja pegawai keuangan BPR di Tanjungpinang dapat diterima. 

 



Uji T 

 Pengujian ini pada dasarnya digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen Ghozali (2006;128). 

 Dasar pengembalian keputusan: 

 Dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. 

 Jika –t tabel < hitung < tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak (tidak 

ada pengaruh yang signifikan). 

 Jika t hitung > t tabel atau –t hitung < -t tabel, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima (ada pengaruh yang signifikan). 

 t tabel dilihat pada Alpha = 0,05 

 derajat bebasnya = n – k  33 – 4 = 29 

n= jumlah sampel dan k=  jumlah variabel yang digunakan 

maka dapat nilai t tabel dengan tingkat Alpha 0,05 yaitu 2,05. 

1. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikan. 

 Jika probabilitas signifikan kurang dari 0,05 (sig < 0,05), maka 

hipotesis nol ditolak, berarti variabel bebas secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai keuangan BPR di Tanjungpinang. 

 Jika probabilitas signifikan lebih dari atau sama dengan 0,05 (sig > 

0,05) maka hipotesis nol tidak dapat ditolak atau hipotesis nol diterima, 

berarti variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai keuangan BPR di Tanjungpinang. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014 

Berdasarkan tabel 4.16 diatas terlihat bahwa: 

1. Nilai t hitung variabel komitmen karyawan (X1) sebesar 5,568 dan nilai signifikan 

sebesar 0,000. Sedangkan t tabel 2,05 dan batas signifikan 0,05. Maka disimpulkan t 

hitung  > t tabel (5,568 > 2,05) dan signifikan (0,000 < 0,05), maka hipotesis H0 

ditolak dan Ha diterima sehingga dapat (0,000 < 0,05), maka hipotesis H0 ditolak dan 

Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen karyawan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai keuangan BPR di Tanjungpinang dapat diterima. 

2. Nilai t hitung budaya kerja (X2) sebesar -0,741 dan nilai signifikan sebesar 0.000. 

Sedangkan t tabel -2,05 dan batas signifikan 0,05. Maka disimpulkan t hitung > t tabel 

(-0,741 < -2,05) dan signifikan (0,000 < 0,05), maka hipotesis H0 ditolak dan Ha 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai keuangan BPR di Tanjungpinang dapat diterima. 

Tabel 4.19 
Hasil Uji t 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) 3,005 ,623  4,821 ,000   
Komitmen 
Karyawan 

,368 ,066 ,718 5,568 ,000 ,956 1,047 

Budaya 
Kerja 

-,106 ,142 -,097 -,741 ,465 ,921 1,086 

Motivasi ,047 ,120 ,053 ,392 ,698 ,882 1,134 
a. Dependent Variable: Kinerja 



3. Nilai t hitung variabel Motivasi (X3) sebesar 0,392 dan nilai signifikan sebesar 0,000. 

Sedangkan t tabel 2,05 dan batas signifikan 0,05. Maka disimpulkan t hitung  > t tabel 

(0,0392 > 2,05) dan signifikan (0,000 < 0,05), maka hipotesis H0 ditolak dan Ha 

diterima sehingga dapat (0,000 < 0,05), maka hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai keuangan BPR di Tanjungpinang dapat diterima. 

Uji R2 (Koefisien Determinasi) 

 Uji Koefisien R Square digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen atau keeratan hubung antara variabel dependen dengan 

variabel independen. Semakin besar nilaikoefisien korelasi menunjukkan hubungan 

semakin erat dan sebaliknya. 

Tabel 4.20 

Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .734a .539 .491 .38754 1.613 
a. Predictors: (Constant), Motivasi, Komitmen Karyawan, Budaya Kerja 
b. Dependent Variable: Kinerja 
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014 

  

 Berdasarkan tabel 4.20, hasil analisis regresi secara keseluruhan menunjukkan 

AdjustedR Square sebesar 0,491 yang berarti bahwa variabel komitmen karyawan, budaya 

kerja dan motivasi dapat menjelaskan variabel kinerja pegawai keuangan BPR di 

Tanjungpinang sebesar 49.1 % sedangkan sisanya (100% - 49.1% = 50.9%) dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 

 



ANALISIS 

 Hasil pengujian model regresi untuk keseluruhan variabel menunjukan bahwa nilai f 

hitung > tabel (11,306 > 2,93) dan dengan melihat probabilitasnya (sig) yang 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 dan X3) berupa variabel komitmen 

karyawan, budaya kerja dan motivasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat (Y) kinerja pegawai keuangan BPR di Tanjungpinang. 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel Komitmen karyawan 

mempunyai tingkat signifikansi 0,413> 0,05, maka H1tidak diterima. hipotesis 1 tidak 

diterima karena Komitmen Karyawan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja pegawai 

keuangan BPR di Tanjungpinang. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Renyowijoyo (2003) yang 

menyatakan bahwa komitmen organisasi karyawan mempunyai hubungan positif dan 

signifikan dengan prestasi kerja karyawan. Analisa peneliti terhadap hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah komitmen karyawan dianggap berpengaruh. 

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variable Budaya Kerja 

mempunyai tingkat signifikansi -0,741 < 0,05, makaH2 diterima. Hal ini berarti Budaya kerja 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai keuangan BPR di Tanjungpinang. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, (Galih Bagus Sadono : 2006) yang 

menyatakan variabel independen yaitu motivasi kerja dan budaya organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu kinerja pegawai. 

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel Motivasi mempunyai 

tingkat signifikansi 0,392> 0,05, maka Ha diterima. Hal iniberarti Motivasi memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai keuangan BPR di Tanjungpinang. Penelitian 

ini konsisten dengan penelitian Angga Budhi Ariawan (2010) yang menyatakan bahwa 



variabel independen kemampuan dan motivasi berpengaruh positif terhadap variabel 

dependen kinerja karyawan pada koperasi sejahtera mandiri kabupaten pati. 

 Karakteristik pekerjaan ternyata memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja 

karyawan meskipun dalam tingkat yang lebih rendah dibandingkan pengaruh budaya kerja, 

artinya karakteristik pekerjaan berperan relatif kecil dalam menumbuhkan kepuasan 

karyawan, karena kepuasan kerja pada intinya dibentuk oleh berbagai aspek. Selain itu pula, 

relatif lebih rendahnya pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja, 

dimungkinkan karena karyawan melakukan pekerjaan yang sama, sederhana dan berulang-

ulang, sehingga menyebabkan rasa kejenuhan atau kebosanan bagi karyawan. 

Berdasarkan hasil penelitiaan di dapat indikasi yang rendah pada variabel motivasi 

pada indikator rasa aman dan kebutuhan sosial. Kondisi ini bisa dilihat dari jawaban 

responden dari kebutuhan rasa aman yaitu belum adanya jaminan masa depan yang lebih baik 

dari perusahaan dan jaminan akan keselamatan kerja oleh sebagian karyawan serta dari 

kebutuhan sosial yaitu kurangnya interaksi antara pegawai dalam bekerja dan sikap acuh tak 

acuh antar pegawai. Diharapkan dari kebutuhan rasa aman bisa diatasi seperti dengan adanya 

jaminan hari tua setelah masa kerja habis. 

 Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa selain komitmen karyawan, budaya kerja 

dan motivasi, kinerja karyawan juga ikut ditentukan oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini sebesar 50,9%. Besarnya pengaruh tersebuttermasuk kecil, karena selain 

komitmen karyawan, budaya kerja dan motivasi masih banyak faktor lain yang juga 

mempengaruhi kinerja karyawan. Agar kita dapat mencapai kinerja karyawan yang 

maksimal, maka kita harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

tersebut. Kinerja karyawan akan semakin meningkat ketika faktor-faktor yang mempengaruhi 

berpengaruh selaras dan positif. 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah diuraikansebelumnya, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: 

1.  Hasil uji F, maka diketahui hasil Fhitung
= 11,306 dan Ftabel = 2,93. Dengan nilai 

probabilitas (signifikan) = 0,000. Jadi dapat dilihat bahwa Fhitung> Ftabel dengan nilai 

signifikan > 0,05 berarti H0 diterima dan Ha ditolak. Dengan demikan, hasil uji F 

menyatakan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya variabel komitmen karyawan, 

budaya kerja dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai keuangan BPR di 

Tanjungpinang. 

2. Hasil uji t komitmen karyawan (X1), thitung = 5,568 dan ttabel= 2,05. Dengan nilai 

probabilitas (signifikan) = 0,000. Jadi dilihat bahwa t hitung > t tabel dengan nilai 

signifikan > 0,05 berarti H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya variabel komitmen 

karyawan berpengaruh terhadap kinerja pegawai keuangan BPR di Tanjungpinang. 

Hasil uji t Budaya Kerja (X2), thitung = -0,741 dan ttabel= 2,05. Dengan nilai 

probabilitas (signifikan) = 0,465. Jadi dilihat bahwa t hitung < t tabel dengan nilai 

signifikan > 0,05 berarti H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya variabel budaya kerja 

tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai keuangan BPR di Tanjungpinang. 

 Hasil uji t motivasi (X3), thitung = 0,392 dan ttabel= 2,05. Dengan nilai probabilitas 

(signifikan) = 0,392. Jadi dilihat bahwa t hitung < t tabel dengan nilai signifikan > 0,05 

berarti H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya variabel motivasi  tidak berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai keuangan BPR di Tanjungpinang. 

Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalahsebagai berikut: 



1. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada BPR di Tanjungpinang, sehingga 

untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum perlu dilakukan penelitian yang 

lebih luas.  

2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti menambah jumlahresponden agar 

hasil penelitian ini lebih dapat memberikan gambaran tentangpengaruh Komitmen 

Karyawan, Budaya Kerja dan Motivasi terhadap kinerjapegawai keuangan BPR di 

Tanjungpinang. 

3.  Untuk Penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat mengubah variable independen 

Komitmen karyawan, Budaya Kerja dan Motivasi atau menambahkannya dengan 

variabel yang lain yang masih membahas tentang kinerja pegawai keuangan BPR, agar 

dapat melihat hasil apakah variabel lain selain Komitmen karyawan, budaya kerja dan 

Motivasi berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap kinerja pegawai keuangan 

BPR di Tanjungpinang. 

 

 


