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PENDAHULUAN 

Karyawan merupakan elemen penting pada perusahaan, dimana peranan karyawan itu 

sendiri sangatlah penting dalam menjalankan aktivitas untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Karyawan bagian keuangan selaku pelaksana/penyusun informasi akuntansi diharapkan 

mempunyai kompetensi agar kinerjanya dapat terkontribusi terhadap pencapaian tujuan yang 

bermanfaat bagi perusahaan. 

Peran seorang akuntansi dalam perusahaan sangat diperlukan. Karyawan bagian 

keuangan dan akuntansi akan membantu manajemen dalam menyediakan informasi yang 

digunakan untuk mengambil keputusan. Informasi disini dapat berupa keuangan atau non 

keuangan yang dapat digunakan oleh perusahaan, investor dan pihak ketiga untuk menilai 

kinerja perusahaan tersebut. Sehingga karyawan dibidang akuntansi dan keuangan sangat 

penting bagi perusahaan, jika mereka telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik maka 

hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja dari perusahaan tersebut. 

Kompensasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi bagimana dan mengapa 

orang-orang memilih untuk bekerja disebuah organisasi daripada organisasi yang lain. Para 

pemberi kerja harus agak kompetitif dengan beberapa jenis kompensasi untuk menarik dan 

mempertahankan karyawan yang kompeten (Robert-John : 2006). 

Kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau 

tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuas 

kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini Nampak dalam sikap 

positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi dilingkungan kerjanya 

(Handoko : 2001). Tinggi atau rendahnya kepuasan kerja tergantung pada pemimpin 

perusahaan tersebut, kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang mampu merencanakan, 

mengorganisasikan, dan bersikap adil terhadap karyawannya. Hal ini, dapat meningkatkan 

kualitas kerja karyawan itu sendiri. 

Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan yang muncul dari dalam ataupun dari luar 

diri seseorang dan membangkitkan semangat serta ketekunan untuk mencapai sesuatu yang 

diinginkan (Daft.L : 2011). Kepemimpinan (leadership) didefinisikan sebagai kemampuan 

untuk memengaruhi orang lain guna mencapai tujuan organisasi. Definisi ini menangkap 

pemikiran bahwa pemimpin terlibat dengan orang lain dalam mencapai tujuan. 

Kepemimpinan bersifat timbal-balik dan dilakukan antara manusia (Daft.L : 2011). 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat digambarkan betepa pentingnya 

kompensasi, dan kepuasan kerja, motivasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan. Dengan alasan tersebut penulis mengambil judul “Pengaruh Kompensasi, 

Kepuasan Kerja, Motivasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan 

Bagian Akuntansi dan Keuangan di Bank Rakyat Indonesia (BRI)” 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

Kinerja Karyawan 

Kinerja (performance) mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas yang 

membentuk sebuah pekerjaan karyawan. Kinerja merefleksikan seberapa baik karyawan 

memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan. Sering disalah tafsirkan sebagai upaya (effort) yang 

mencerminkan energi yang dikeluarkan, namun kinerja diukur dari segi hasil. Kinerja 

karyawan adalah tingkat para karyawan mencapai persyaratan kerjanya (Simamora dalam 

Saputra, 2010). 

Kompensasi 

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa 

untuk kerja mereka. Kompensasi penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya 

kompensasi mencerminkan ukuran nilai karya mereka di antara para karyawan itu sendiri, 

keluarga dan masyarakat (Handoko : 2001). Menurut Al fajar,siti & Heru Tri (2010)  

Kompensasi adalah seluruh extrinsic rewards yang diterima oleh karyawan dalam bentuk 

upah atau gaji, intensif atau bonus, dan beberapa tunjangan (benefits).  

Proses kompensasi adalah suatu jaringan berbagai sub proses yang kompleks dengan 

maksud untuk memberikan balas jasa kepada karyawan bagi pelaksanaan pekerjaan dan 

untuk memotivasi mereka agar mencapai tingkat prestasi kerja yang diinginkan. Diantara 

komponen-komponen proses ini adalah pembayaran upah dan gaji (Handoko : 2001). 

Kompensasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa orang-

orang memilih untuk bekerja disebuah organisasi daripada organisasi yang lain. Para pemberi 

kerja harus agak kompetitif dengan beberapa jenis kompensasi untuk menarik dan 

mempertahankan karyawan yang kompeten (Robert-John,2006:419). 

 

Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau 

tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuas 

kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini Nampak dalam sikap 

positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya 

(Handoko : 2001). 

Kepuasan kerja (job  statisfaction) dapat didefinisikan sebagai suatu perasaan positif 

tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya 

(Robbins & Judge : 2008). Menurut Strauss dan Sayles,1) Kepuasan kerja juga penting untuk 

aktualisasi diri. Karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan pernah 

mencapai kematangan psikologis, dan pada gilirannya akan menjadi frustasi. Sedangkan 

karyawan yang mendapatkan kepuasan kerja biasanya mempunyai catatan kehadiran dan 

perputaran yang lebih baik, kurang aktif dalam kegiatan serikat karyawan, dan (kadang-

kadang) berprestasi kerja lebih baik dari pada karyawan yang tidak memperoleh kepuasan 

kerja. 2) Oleh karena itu, kepuasan kerja mempunyai arti penting baik bagi karyawan maupun 

perusahaan, terutama karena menciptakan keadaan positif didalam lingkungan kerja 

perusahaan (Handoko : 2001) 

 Kepuasan kerja adalah suatu keadaan karyawan merasa puas terhadap pekerjaannya. 

Seseorang cenderung bekerja dengan penuh semangat apabila kepuasan dapat diperoleh dari 

pekerjaannya karena kepuasan kerja merupakan kunci dalam mendukung tujuan perusahaan 

(Hasibuan dalam Utomo : 2010).  

 

Motivasi 
 Motivasi (motivation) sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan 

ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya (Robbins & Judge : 2008). Motivasi 



dapat diartikan sebagai kekuatan yang muncul dari dalam ataupun dari luar diri seseorang dan 

membangkitkan semangat serta ketekunan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan (Daft.L : 

2011). 

 Motivasi adalah pemberian dorongan-dorongan individu untuk bertindak yang 

menyebabkan orang tersebut berprilaku dengan cara tertentu yang mengarah pada tujuan 

(Ivan Aries dan Iman Ghozali, dalam Murty : 2012). Motivasi yang diberikan kepada 

karyawan  juga dapat menyebabkan seseorang bertindak dengan perilaku yang baik, bekerja 

dengan baik sesuai acuan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. 

 

Gaya Kepemimpinan 

 Kepemimpinan (leadership) didefinisikan sebagai kemampuan untuk memengaruhi 

orang lain guna mencapai tujuan organisasi. Definisi ini menangkap pemikiran bahwa 

pemimpin terlibat dengan orang lain dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan bersifat timbal-

balik dan dilakukan antara manusia (Daft.L : 2011). Kepemimpinan merupakan tulang 

punggung pengembangan organisasi karena tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit 

mencapai tujuan organisasi. Jika seorang pemimpin berusaha untuk mempengaruhi perilaku 

orang lain, maka orang tersebut perlu memikirkan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinana 

adalah bagaimana seorang pemimpin melaksanakan fungsi kepemimpinan dan bagaimana dia 

dilihat oleh mereka yang berusaha dipimpin atau mereka yang sedang mengamati dari luar 

(Robert dalam Reza : 2010). 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

           Penelitian ini menggunakan teknik penelitian sensus dimana seluruh populasi 

digunakan sebagai responden. Menurut Sugiyono penelitian sensus atau sampling jenuh 

merupakan teknik penentuan sampel dimana seluruh populasi digunakan sebagai sampel, hal 

ini sering dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil atau penelitian yang ingin membuat 

generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil (Dharmawan, 2011). 

 

Jenis dan Sumber Data 

           Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Data 

primer yaitu data yang diperoleh melalui sumber asli secara langsung. Teknik yang 

digunakan dalam pengumpulan data primer ini adalah dengan alat kuesioner, kuesioner 

disebarkan kepada responden dengan panduan serta tata cara pengisian kuesioner. Sementra 

itu data sekunder merupakan Kompensasi (X1), Kepuasan Kerja (X2),  Motivasi (X3), Gaya 

Kepemimpinan (X4) dan Kinerja Karyawan (Y) data yang diperoleh dari lembaga yang 

bersangkutan maupun dari jurnal, skripsi dan buku-buku yang menjadi referensi dalam 

penelitian. 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia cabang Tanjungpinang dan 

Bintan. Waktu penelitian dilakukan sejak bulan Mei sampai Juni 2014. 

 

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Penelitian 

Uji Validitas 

Uji validitas item digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam 

mengukur objeknya. Item dikatakan valid jika ada korelasi dengan skor total. Hal ini 

menunjukkan adanya dukungan item tersebut dalam mengungkap suatu yang perlu diungkap. 

Item biasanya berupa pernyataan yang ditunjukkan kepada responden dengan menggunakan 



bentuk kuesioner (dengan tujuan untuk mengungkap sesuatu). Pengujian validitas item dalam 

SPSS bisa menggunakan dua metode analisis, yaitu korelasi pearson atau corrected item total 

correlation (Priyatno, 2012). 

 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keajegan atau konsistensi alat ukur yang 

biasanya menggunakan kuesioner (maksudnya apakah alat ukur tersebut akan mendapat 

pengukuran yang tepat konsisten jika pengukuran diulang kenbali). Uji reliabilitas merupakan 

kelanjutan dari uji validitas di mana item yang masuk pengujian adalah item yang valid saja. 

Menggunakan batasan 0,6, dapat ditentukan apakah instrument reliabel atau tidak (Priyatno, 

2012). 

 

Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih 

variabel independen dengan satu variabel dependen yang digunakan untuk memprediksi atau 

meramalkan suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen (Priyatno, 2012). 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas data merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi dalam analisis  

parametik. Untuk yang menggunakan analisis variansi satu arah, korelasi, regresi, dan 

sebagainya, maka perlu dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak (Priyatno, 2012). 

Kriteria pengujian : 

a. Jika signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak 

b. Jika signifikansi > 0,05, maka Ho diterima 

 

Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah keadaan di mana ada hubungan linear secara sempurna atau 

mendekati sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Variabel yang 

menyebabkan multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance yang lebih kecil dari 0,1 atau 

nilai VIF yang lebih besar dari nilai 10 (Hair et al. 1992), menurut Priyatno (2012). 

 

Uji Heterokedastisitas 
 Heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di 

dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heterokedastisitas. 

Pengambilan keputusannya yaitu: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi 

heterokedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 

0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas (Priyatno, 2012). 

 

Uji Hipotesis 

Uji  Koefisien Determinasi 

Menurut Priyatno (2010:66) Uji determinasi digunakan untuk mengetahui persentase 

sumbangan pengaruh variabel independen (X1, X2,.... Xn) secara serentak terhadap variabel 

Y. 

 

 



Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial harga dan kuantitas 

berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan. Pengujian ini menggunakan tingkat 

kuantitas 0,05 dan 2 sisi (Priyatno, 2012). 

1. Merumuskan hipotesis 

    Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dan Y 

    Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara variabel X dan Y 

2. Menentukan t hitung 

3. Menentukan t tabel 

Nilai t tabel dapat dilihat pada tabel statistic untuk signifikansi 0,005/2=  0,025 dengan 

derajat kebebasan df = n-k-1. 

4. Kriteria pengujian 

a. Jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima. 

b. Jika –t tabel < -t tabel atau t hitung > t tabel, maka Ho ditolak. 

5. Membuat kesimpulan 

     Nilai t hitung > t tabel , Ho di tolak. 

 

Uji F 

 Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. Langkah-langkah uji F adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan hipotesis 

2. Menentukan F hitung 

3. Menentukan F tabel 

     F tabel dapat dilihat pada tabel statistik (lihat lampiran) pada tingkat signifikansi 0,05. 

4. Kriteria pengujian  

a. Jika F hitung ≤ F tabel, maka Ho diterima. 

b. Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak. 

5. Membuat kesimpulan 

    Nilai signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kpompensasi, kepuasan 

kerja, motivasi, gaya kepemimpinan, dan kinerja karyawan  aka diuji secara statisktik 

deskriptif seperti yang terlihat dalam tabel 4.4. 

Tabel 4.4 menjelaskan bahwa pada variabel kompensasi jawaban minimum responden 

sebesar 20 dan maksimum 44, dengan rata-rata total jawaban 36,53 dan standar deviasi 

sebesar 5,056. Pada variable kepuasan kerja jawaban minimum responden sebesar 13 dan 

maksimum sebesar 25, dengan rata-rata total jawaban 18,45 dan standar deviasi sebesar 

2,777. Pada variabel motivasi minimum jawaban responden sebesar 18 dan maksimum 

sebesar 37, dengan rata-rata total jawaban 29,43 dan standar deviasi sebesar 3,538. Variabel 

gaya kepemimpinan minimum jawaban responden sebesar 10 dan maksimum sebesar 19, 

dengan rata-rata total jawaban 15,02 dan standar deviasi sebesar 2,071. Variable kinerja 

karyawan minimum jawaban responden sebesar 29 dan maksimum sebesar 42, dengan rata-

rata total jawaban 36,98 dan standar deviasai sebesar 4,083. 

 

 

 

 



Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Uji Validitas 

Pengujian ini dilakukan dengan cara menggunakan corrected item-total correlations 

yaitu dengan cara mengkorelasi skor tiap item dengan skor totalnya, dengan jumlah 

responden 53 dan tingkat signifikasi 5%, pertannyaaan kuesioner dikatakan valid jika r hitung 

lebih besar dari r tabel yaitu 0,270. Tabel 4.5 berikut ini hasil uji validitas untuk 6ariable 

sanksi pajak dari 53 responden. 

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan dinyatakan valid 

karena seluruh pertanyaan memiliki r hitung lebih dari 0,270. 

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas menunjukkan seluruh pertanyaan dinyatakan valid 

karena seluruh pertanyaan memiliki r hitung yang lebih dari 0,270. 

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan dinyatakan 

valid karena seluruh pertanyaan memiliki r hitung yang lebih dari 0,270. 

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan dinyatakan 

valid karena seluruh pertanyaan memiliki r hitung yang lebih dari 0,270 

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas menyatakan bahwa seluruh pertanyaan dinyatakan valid 

karena seluruh pertanyaan memiliki r hitung yang lebih dari 0,270. 

 

Uji Reliabilitas 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel (andal) jika, jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dinyatakan 

reliabel atau handal jika memberikan nilaiAlpha Conbrach (α) > 0,6. 

Hasil dari uji reliabilitas untuk variabel sanksi pajak dapat dilihat pada tabel 4.10 

berikut ini: 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan Cronbach’s Alpha sebesar 0,756 dan dinyatakan 

reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,60 (0,756 > 0,60). Selanjutnya uji reliabilitas untuk 

variabel kepuasan kerja. Hasil uji variabel ini dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini. 

 Hasil uji reliabilitas menunjukkan Cronbach’s Alpha sebesar 0,781 dan dinyatakan 

reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,60 (0,781 > 0,60). Selanjutnya uji reliabilitas untuk 

table motivasi. Hasil uji 6ariable ini dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini: 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan Cronbach’s Alpha sebesar 0,751 dan dinyatakan 

reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,60 (0,751 > 0,60). Selanjutnya uji reliabilitas untuk 

variabel gaya kepemimpinan. Hasil uji variabel ini dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini: 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan Cronbach’s Alpha sebesar 0,821 dan dinyatakan 

reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,60 (0,821 > 0,60). Selanjutnya uji reliabilitas untuk 

variabel kinerja karyawan. Hasil uji variabel ini dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini: 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan Cronbach’s Alpha sebesar 0,782 dan dinyatakan 

reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,60 (0,782> 0,60). 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Bertujuan untuk mengetahui apakah analisis antara variabel dependen dan variabel 

independen mempunyai distribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji kolmogorov-smirnov. Jika variabel independen dan dependen tersebut 

mempunyai asymp.sig (2-tailed) diatas level of signifikan 5% (0,05) maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel tersebut berdistribusi normal.  

 

Berdasrkan table 4.15 diatas dapat dilihat bahwa : 

a. Nilai kolmogrov-Smirnov untuk kompensasi adalah 1,230 dan nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) adalah 0,097 > 0,05. Hal ini berarti data berdistribusi normal. 



b. Nilai kolmogrov-Smirnov untuk kepuasan kerja adalah 1,149 dan nilai Asymp. Sig. 

(2-tailed) adalah 0,143 > 0,05. Hal ini berarti data berdistribusi normal. 

c. Nilai kolmogrov-Smirnov untuk kompensasi adalah 1,313 dan nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) adalah 0,063 > 0,05. Hal ini berarti data berdistribusi normal. 

d. Nilai kolmogrov-Smirnov untuk kompensasi adalah 2,082 dan nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) adalah 0,000 < 0,05. Hal ini berarti data tidak berdistribusi normal. 

e. Nilai kolmogrov-Smirnov untuk kompensasi adalah 2,310 dan nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) adalah 0,000 < 0,05. Hal ini berarti data tidak berdistribusi normal. 

Dari hasil pengujian kolmogorov-smirnov menunjukkan bahwa nilai asymp.sig (2-tailed) 

dalam penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan 

regresi untuk masing-masing model berdistribusi secara normal. 

 

Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditunjukkan untuk menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau variabel independen 

(Wijaya,2012:125). 

Dari tabel 4.16 dapat dilihat bahwa untuk variabel independen, angka VIF dibawah 10 dan 

hasil tolerance dibawah 0,10. Dengan demikian dapat dinyatakan model regresi tidak terdapat 

multikolinieritas. 

 

Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di 

dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heterokedastisitas. 

Pengambilan keputusannya yaitu: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi 

heterokedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 

0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas (Priyatno, 2012). 

Berdasarkan grafik scatterplot dapat dilihat dari titik-titik data menyebar secara acak 

serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut dapat 

diindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat penelitian ini mengunakan uji statistik 

glajser. Berdasarkan table diatas  dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel Kompensasi 

adalah 0,257 > 0,05, nilai signifikansi variabel kepuasan kerja adalah 0,615 > 0,05, nilai 

signifikansi variabel motivasi adalah 0,061 > 0,05,  nilai signifikansi variabel gaya 

kepemimpinan 0,135 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat 

heteroskedastisitas karena nilai signifikansi dari semua variabel independen > 0,05. 

 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Berikut hasil uji regresi dengan menggunakan program SPSS 20.00. 

Dari hasil regresi tersebut sebagaimana seperti pada tabel 4.17 diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut : 

Y =15,122+ 0,076Kom- 0,259Kk+0,288 Mot+1,024Gkp 

Dari persamaan regresi linier tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Konstanta regresi sebesar 15,122, menyatakan jika variabel kompensasi, kepuasan 

kerja, motivasi dan gaya kepemimpinan sama dengan 0 (nol) atau tetap maka Kinerja 

Karyawan akan sebesar 15,122. 



2. Nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,076 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

kompensasi sebesar satu satuan akan diikuti kenaikan Kinerja Karyawan sebesar 

0,076 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.  

3. Koefisien regresi X2 sebesar -0,259 menunjukkan bahwa setiap kenaikan sebesar satu 

satuan maka diikuti penurunan kinerja karyawan sebesar -0,259 dengan asumsi 

variabel lainnya adalah konstan. 

4. Koefisien regresi X3 sebesar 0,288 menunjukkan bahwa setiap kenaikan  sebesar satu 

satuan diikuti kenaikan kinerja karyawan sebesar 0,288 dengan asumsi variabel 

lainnya adalah konstan. 

5. Koefisien regresi X4 sebesar 1,024 menunjukkan bahwa setiap kenaikan  sebesar satu 

satuan diikuti kenaikan kinerja karyawan sebesar 1,024 dengan asumsi variabel 

lainnya adalah konstan. 

 

Uji Hipotesis 

Uji Determinasi 

Uji determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh 

variabel independen (X1, X2,.... Xn) secara serentak terhadap variabel Y (Priyatno, 2010:66). 

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa nilai Adjust R Square yang dihasilkan oleh variabel-

variabel independen hanya sebesar 0,395 yang artinya 39,5% variabel dependen kinerja 

karyawan dapat dijelaskan oleh variabel independen kompensasi, kepuasan kerja, motivasi, 

dan gaya kepemimpinan. Sedangkan, sisanya sebesar 60,5% dijelaskan oleh faktor lain yang 

tidak dimasukan dalam penelitian ini. 

Uji T 
Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau pengaruh yang berarti 

(signifikan) antara variabel independen (kompensasi, kepuasan kerja, motivasi, dan gaya 

kepemimpinan) secara parsial terhadap variabel dependen (kinerja karyawan). 

Dari tabel di atas, dapat diketahui hasil sebagai berikut : 

1.  Pengujian hipotesis pertama, variabel independen kompensasi memiliki nilai thitung 0,669 < 

ttabel 1,675. Kompensasi memiliki nilai  Sig sebesar 0,507 > 0,05, maka Ho diterima. Hal 

ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kompensasi 

terhadap kinerja karyawan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 dalam 

penelitian ini yaitu “adanya pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan” adalah tidak 

terbukti, maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi tidak dipengaruhi oleh kinerja 

karyawan pada Bank BRI Tanjungpinang dan Bintan. 

2.   Pengujian hipotesis kedua, variabel independen kepuasan kerja memiliki nilai thitung -

1,286 < ttabel 1,675. Kepuasan kerja memiliki nilai Sig sebesar 0,204 < 0,05, dengan 

demikian Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 2 dalam penelitian ini yaitu “adanya pengaruh kepuasan 

kerja terhadap kinerja karyawan” adalah tidak terbukti, maka dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan kerja tidak dipengaruhi oleh kinerja karyawan pada Bank BRI Tanjungpinang 

dan Bintan. 

3. Pengujian hipotesis ketiga, variabel independen motivasi memiliki nilai thitung 1,429 < ttabel 

1,675. Motivasi memiliki nilai Sig sebesar 0,160 < 0,05, dengan demikian Ho diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 dalam 

penelitian ini yaitu “adanya pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan” adalah tidak 

terbukti, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi tidak dipengaruhi oleh kinerja karyawan 

pada Bank BRI Tanjungpinang dan Bintan. 



4. Pengujian hipotesis keempat gaya kepemimpinan memiliki memiliki nilai thitung 4,341 > 

ttabel 1,675. Gaya kepemimpinan memiliki nilai Sig sebesar 0,000 < 0,05, dengan demikian 

Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis 4 dalam penelitian ini yaitu “adanya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan” adalah terbukti, maka dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan 

dipengaruhi oleh kinerja karyawan pada Bank BRI Tanjungpinang dan Bintan. 

 

Uji F 

Pengujian variabel independen (sanksi pajak, motivasi, dan tingkat pendidikan) 

terhadap variabel dependen (kepatuhan Wajib Pajak). Uji F digunakan untuk melihat apakah 

terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai Fhitung 9.475 > Ftabel 2,78 dan nilai 

signifikan sebesar 0,000> 0,05 , dengan demikian Ho diterima, hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen kompensasi, kepuasan kerja, 

motivasi, gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada Bank BRI Tanjungpinang dan 

Bintan. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Persamaan analisis regresi linier berganda dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Y =15,122+ 0,076Kom- 0,259Kk+0,288 Mot+1,024Gkp 

Dari persamaan regresi linier tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Konstanta regresi sebesar 15,122, menyatakan jika variabel kompensasi, kepuasan 

kerja, motivasi dan gaya kepemimpinan sama dengan 0 (nol) atau tetap maka Kinerja 

Karyawan akan sebesar 15,122. 

2. Nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,076 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

kompensasi sebesar satu satuan akan diikuti kenaikan Kinerja Karyawan sebesar 

0,076 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.  

3. Koefisien regresi X2 sebesar -0,259 menunjukkan bahwa setiap kenaikan sebesar satu 

satuan maka diikuti penurunan kinerja karyawan sebesar -0,259 dengan asumsi 

variabel lainnya adalah konstan. 

4. Koefisien regresi X3 sebesar 0,288 menunjukkan bahwa setiap kenaikan  sebesar satu 

satuan diikuti kenaikan kinerja karyawan sebesar 0,288 dengan asumsi variabel 

lainnya adalah konstan. 

5. Koefisien regresi X4 sebesar 1,024 menunjukkan bahwa setiap kenaikan  sebesar satu 

satuan diikuti kenaikan kinerja karyawan sebesar 1,024 dengan asumsi variabel 

lainnya adalah konstan. 

 

Hasil penelitian yang telah dilakukan untuk uji asumsi klasik diperoleh hasil data 

terdistribusi normal, uji multikolinieritas tidak terjadi masalah multikolinieritas, uji 

heterokedastisitas tidak terdapat masalah heterokedastisitas. 

Untuk uji hasil analisis penelitian terdapat pengaruh yang signifikan antara kompensasi, 

kepuasan kerja, motivasi, gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada Bank BRI 

Tanjungpinang dan Bintan. Dalam pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 

menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan untuk variabel kompensasi, kepuasan 

kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Variabel gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Kompensasi memiliki nilai Sig 

sebesar 0,507 > 0,05, maka Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan antara kompensasi terhadap kinerja karyawan. Maka hipotesis yang 

menyatakan bahwa ada hubungan positif antara kompensasi terhadap kinerja karyawan tidak 



dapat diterima. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Windy dan Gunasti 

(2012) yang berpendapat bahwa kompensasi tidak berpengaruh signifikan namun hasil 

penelitian berbeda dengan Damayanti (2013) dan Saputra (2010) yang berpendapat bahwa 

kompensansi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Kepuasan kerja memiliki nilai Sig sebesar 0,204 > 0,05, maka Ho diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan tidak dapat diterima. Penelitian ini berbeda dengan 

Utomo (2010) dan Saputra (2010) yang berpendapat bahwa kepuasan kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan 

Motivasi memiliki nilai Sig sebesar 0,160 > 0,05, maka Ho diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap kinerja 

karyawan. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara motivasi 

terhadap kinerja karyawan tidak dapat diterima. Penelitian ini berbeda dengan Windy dan 

Gunasti (2012), Utomo (2010), Damayanti (2013), Reza (2010) dan Saputra (2010) yang 

berpendapat bahwa motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Gaya kepemimpinan memiliki nilai Sig sebesar 0,000 > 0,05, maka Ho diterima. Hal 

ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan positif 

antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dapat diterima. Penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan Reza (2010) yang berpendapat bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh signifikan. 

Disimpulkan dari ketiga variabel independen  (kompensai, kepuasan kerja, dan 

motivasi) secara parsial dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen (kinerja karyawan). Sedangkan gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen (kinerja karyawan). 

  Dalam uji F nilai Sig sebesar 0,000, maka 0,000> 0,05 , dengan demikian Ho ditolak, 

hal ini menunjukkan  bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

kompensai, kepuasan kerja, motivasi, gaya kepemimpinan  terhadap kinerja karyawan. Maka 

hipotesis yang menyatakan bahwa kompensai, kepuasan kerja, motivasi, gaya kepemimpinan  

terhadap kinerja karyawan ada pengaruh positif secara simultan antara dapat diterima. 

Nilai R Square sebesar 0,395 atau 39,5% berarti bahwa kinerja karyawan dipengaruhi 

sebesar 39,5%  oleh variabel kompensasi, kepuasan kerja, motivasi, dan gaya kepemimpinan. 

Sedangkan, sisanya sebesar 60,5% dijelaskan oleh variabel lain. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, analisa data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompensasi terhadap kinerja karyawan Bank 

BRI Tanjungpinang dan Bintan.  

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

Bank BRI Tanjungpinang dan Bintan. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan Bank 

BRI Tanjungpinang dan Bintan. 

4. Terdapat pengaruh yang antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Bank 

BRI Tanjungpinang dan Bintan. 

5. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompensasi, kepuasan kerja, motivasi, dan 

gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Bank BRI Tanjungpinang dan Bintan.  



6. Nilai R Square sebesar 0,441 atau 44,1% berarti bahwa kinerja karyawan dipengaruhi 

sebesar 44,1%  oleh variabel kompensasi, kepuasan kerja, motivasi, dan gaya 

kepemimpinan. Sedangkan, sisanya sebesar 55,9% dijelaskan oleh variabel lain. 

 

Saran 

Saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah sampel penelitian dengan ruang lingkup yang 

lebih besar. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lain atau mengganti 

variabel independen berdasarkan teori-teori yang didapat. 

3. Bagi Bank BRI Tanjungpinang dan Bintan diharapkan memberikan kompensasi yg 

sesuai, menciptakan kenyamanan untuk tercapainya kepuasan kerja, pemberian 

motivasi kepada karyawan, dan gaya kepemimpinan yang baik dan sesuai dengan yang 

diharapkan karyawan agar semakin meningkatnya kinerja karyawan. 
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