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ABSTRAK 

Sumber daya manusia masih menjadi sorotan bagi perusahaan untuk tetap bertahan di era 

globalisasi, sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan 

segala kebutuhan. Upaya yang dilakukan perusahaan ddalam usaha meningkatkan kinerja 

karyawan yang dimilikinya yaitu menciptakan lingkungn kerja yang nyaman serta pemimpin 

yang memperhatikan bawahannya.  

Pada penelitian ini menggunakan data primer bersumber dari responden yang merupakan 

karyawan BPR Kepri Bintan dan BPPR Bintan. Variabel penelitian terdiri dari variabel 

indevendent yaitu pengendalian intern X1, gaya kepemimpinan X2, lingkungan kerja X3 dan 

disiplin kerja X4 dan variabel dependen adalah kinerja karyawan Y1.  Analisis menggunakan 

SPSS versi  20,0 dengan menggunakan Uji Asumsi Klasik, Regresi Linear Berganda serta 

pengujian Hipotesis.  

Hasil pengujian hipotesis secara parsial variabel independen pengendalian intern 

berpengaruh terhada kinerja karyawan. gaya kepemimpinan, lingkungan kerja dan disiplin kerja 

tidak berpengaruh terhadp kinerja karyawan. Secara simultan variabel independen berpengruh 

secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan , hasil regresi berganda diperoleh  Y= 

3,667+0,354-0,023-0,029+0,073=e 

 

Kata Kunci : Kinerja Karyawan, pengendalian intern, gaya kepemimpina, lingkungan kerja, 

displin kerja 

 

 



PENDAHULUAN 

Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan perusahaan. 

Walaupun didukung  dengan sarana dan prasarana serta sumber daya yang berlebihan, tetapi 

tanpa dukungan sumber daya manusia yang andal, kegiatan perusahaan tidak akan terselesaikan 

dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang 

harusdiperhatikan dengan segala kebutuhannya. Oleh karena itu berhasil tidaknya suatu 

organisasi atau institusi akan ditentukan oleh faktor manusianya atau karyawannya dalam 

mencapai tujuannya. Karyawan dituntut untuk dapat memperlihatkan kinerja yang baik. 

 Upaya-upaya yang dilakukan perusahaan dalam usahanya meningkatkan kinerja 

karyawan yang dimilikinya yaitu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman serta pemimpin 

yang memperhatikan bawahannya dan mampu memberikan kedisiplinan agar karyawan lebih 

maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya. Selain disiplin kerja, lingkungan kerja juga 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah  diuraikan rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah pengendalian intern, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja dan disiplin kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi dan keuangan pada bank BPR Kepri 

Bintan dan BPR Bintan  Baik secara parsial maupun secara simultan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui  apakah pengendalian intern, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja dan disiplin 

kerja berperngaruh terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi dan keuangan pada bank BPR 

Kepri Bintan dan BPR Bintan  Baik secara parsial maupun secara simultan.  

TINJAUAN PUSTAKA  

1.1 Pengendalian Intern  

Menurut Anastasia dan Setiawati (2011:82), Pengertian pengendalian internal adalah 

semua rencana organisasi, metode dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk 

mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan  dan keandalan data akuntansi usaha 

tersebut, meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung dipatuhinya manajerial yang telah 



ditetapkan. Pengendalian internal menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar 

Profesional Akuntansi (2001:319.2) adalah proses, dipengaruhi oleh dewan entitas direksi, 

manajemen dan personel lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang 

pencapaian sasaran dalam kategori berikut: 1)  Efektivitas dan efisiensi operasi. 2) Tingkat 

keandalan pelaporan keuangan. 3)  Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

1.2 Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, 

ketrampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba 

mempengaruhi  kinerja  bawahannya  menurut  Tampubolon ( Ragina 2012). George menyatakan 

bahwa kepemimpinan merupakan suatu aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang agar 

diarahkan mencapai tujuan organisasi dalam ( George, 2007: 192 ) 

1.3 Lingkungan Kerja  

Menurut Marbun (Susanti 2013) lingkungan kerja merupakan semua faktor fisik, 

psikologis, sosial jaringan dan hubungan yang berlaku dalam perusahaan yang berpengaruh 

terhadap karyawan. Faktor fisik meliputi perlengkapan penerangan, kebersihan serta fasilitas 

yang disediakan pihak perusahaan. Faktor psikologis antara lain adanya jaminan keamanan 

lingkungan kerja yang diberikan pihak perusahaan. Sementara faktor hubungan sosial yaitu 

hubungan antara karyawan dengan pemimpin dan sebalikny serta hubungan antar sesama 

karyawan. 

1.4 Disiplin Kerja  

Menurut Rivai dalam ( I Made 2011) menyebutkan pengertian disiplin kerja adalah suatu 

alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia 

untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan 



kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang 

berlaku. Displin karyawan memerlukan alat komunikasi, terutama pada peringatan yang bersifat 

spesifik terhadap karyawan yang tidak berubah sifat dan perilakunya. Menurut Siswanto dalam 

Eko (2006) “Disiplin Kerja sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat 

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta 

sanggup menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar tugas 

dan wewenang yang diberikankepadanya”. 

1.5 Kinerja Karyawan  

Kinerja merupakan perilaku organisasi yang secara langsung berhubungan dengan 

produksi barang atau penyampaian jasa. Informasi tentang kinerja organisasi merupakan suatu 

hal yang sangat penting digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kinerja yang dilakukan 

organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi 

dalam kenyataannya banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang 

mempunyai informasi tentang kinerja dalam organisasinya. Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi 

pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh 

berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu  menurut Tika  

(Ragina 2010). 

 Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan waktu yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas dan ketepatan 

waktu menurut Mangku Negara (I Made). 

 

 



1.6 Penelitian Terdahulu 

Pada Penelitian Sarita Permata Dewi Pengaruh pengendalian intern dan gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan (2012), Pengendalian Internal dan Gaya 

Kepemimpinan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan 

Penelitian yang dilakukan Regina Aditya Reza Pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi 

dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. Sinar Sentosa Perkasa Banjarnegara (2010), 

dalam penelitian ini gaya kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan 

Penelitian yang dilakukan Lilik Khiriyah Pengaruh Upah Dan Lingkungan  Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV. Aji Bali Jayawijaya Surakarta (2009), Secara simultan 

hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Upah Dan Lingkungan Kerja Berpengaruh 

Terhadap Kinerja Karyawan. 

Penelitian yang dilakukan Susanti PT. Bank Syariah Mandiri Dan PT. Bank Riau Kepri 

Cabang Tanjungpinang ( 2013), Secara simultan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

kompensasi, lingkungan kerja, gaya kepemimpinan serta motivasi memiliki pengaruh terhadap 

kinerja karyawan bagian akuntansi dan keuangan   

 

1.7 Kerangka Teori 

Gambar 2.1 
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H1 : Pengendalian intern  berpengaruh terhadap kinerja karywan bagian akuntansi dan 

keuangan pada Bank BPR Kepri Bintan dan BPR Bintan. 

H2:   Gaya kepemimpinan berpengaruh  terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi dan 

keuangan di BPR Bintan dan BPR Kepri Bintan. 

H3:  Lingkungan kerja berpengaruh  terhadap kinera karyawan bagian akuntansi dan 

keuangan di BPR Bintan dan BPR Kepri Bintan. 

H4:  Disiplin  kerja berpengaruh  terhadap kinera karyawan bagian akuntansi dan 

keuangan di BPR Bintan dan BPR Kepri Bintan. 

H5 : Pengendalian Intern, Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan  Disiplin Kerja 

berpengruh terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi dan keuangan pada Bank BPR 

Kepri Bintan dan BPR Bintan. 

 

METODELOGI PENELITIAN  

1.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subyek atau objek yang memiliki 

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

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian akuntansi dan 

keuangan pada Bank BPR Bintan dan BPR Kepri Bintan yang berjumlah 32 orang.  

1.2 Jenis Dan Sumber Data 

Data primer adalah data yang langsung dan segera dapat diperoleh dari sumbernya, 

diamati, dan dicatat pertama kalinya. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan 



bersumber dari responden yang merupakan karyawan BPR Bintan dan BPR Kepri Bintan, yang 

terdiri dari identitas responden, tanggapan responden terhadap pengendalian intern, gaya 

kepemimpinan, disiplin kerja, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan. Data sekunder merupakan 

data yang diperoleh dari lembaga yang bersangkutan atau dari jurnal, skripsi,  dan buku-buku 

yang menjadi referensi dalm penelitian. 

1.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yaitu 

pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada karyawan. Skala yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yaitu skala yang berisikan lima tingkatan 

preferensi jawaban dengan pilihan (1) Sangat Tidak Setuju (STS),(2) Tidak Setuju (TS), (3) 

Ragu-ragu ( R ), (4) Setuju ( S ),(5) Sangat Setuju (SS) 

1.4 Definisi Operasional dan Indikator  

 

1.  Pengendalian intern 

Pengendalian Intern adalah proses, dipengaruhi oleh dewan entitas direksi, manajemen 

dan personel lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 

sasaran dalam kategori berikut:1) Efektivitas dan efisiensi operasi. 2) Tingkat keandalan 

pelaporan keuangan. 3)  Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

1. Lingkungan kerja.  

2. Penaksiran Resiko.  

3. Informasi dan komunikasi. 

4. Aktivitas Pengendalian. 

5. Pemantauan  

  

2. Gaya Kepemimpinan 

 

Gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, 

ketrampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba 

mempengaruhi kinerja bawahannya, dalam Regina. (Tampubolon, 2007). 

 

1. Direktif 

2. Supportive leandership 

3. Gaya Berorientasi  

4.  Partisipatif 

 



3. Lingkungan Kerja 

Menurut Marbun  dalam Susanti  lingkungan kerja merupakan semua faktor fisik, 

psikologis, sosial jaringan dan hubungan yang berlaku dalam perusahaan yang berpengaruh 

terhadap karyawan. 

- Penerangan 

- Perlengkapan  

- Kebersihan 

- Fasilitas 

- Keamanan 

- Hubungan sosial 

 

4. Disiplin Kerja 

Disiplin kerja sebagai suatu sikap menghormati,menghargai, patuh dan taat terhadap 

peraturan-peraturan yang berlaku baik yangtertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup 

menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar tugas dan 

wewenang yang diberikan kepadanya 

1. Disiplin Terhadap Waktu.  

2. Disiplin Terhadap Peralatan.  

3. Disiplin Terhadap Prosedur Kerja. 

4. Disiplin Terhadap Tata Tertib. 

 

5. Kinerja Karyawan. 

Kinerja adalah bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual 

performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja 

(output) secara quantity dan quality yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya(2006) 

1.  Quantity of work. 

2. Quality of work. 

3. Ketepantan Waktu. 

4. Creativeness. 

5. Cooperative 

 

 

  



ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

1. Deskriptif Responden 

  mayoritas responden yang diteliti didominasi jenis kelamin perempuan sebanyak 19 

kuisioner atau 59,4%, sedangkan laki-laki sebanyak 13 kuisioner atau 40,62. karyawan yang 

bekerja d BPR Kepri Bintan dan BPR Bintan Karyawan yang terbanyak adalah karyawan yang 

berusia 20-29 tahun yang berjumlah sebanyak 14 orang 43,75% , karyawan yang berumur 30-39 

tahun berjumlah 12 orang (37,5%)  sedangkan karyawan yang berumur diantara 40-49 tahun 

sebanyak 6 orang (8,75%) hal ini menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja pada BPR Kepri 

Bintan merupakan karyawan yang berusia produktif. 

                   Hasil Analisis Diskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PI(X1) 32 39 50 43.91 4.043 
LK(X2) 32 26 40 35.22 3.892 
GP(X3) 32 19 30 25.69 2.879 
DK(X4) 32 36 45 41.87 3.554 
K(Y) 32 18 25 22.22 1.963 
Valid N (listwise) 32     

 

2. Uji Instrumen 

 

Uji validitas dalam penelitian ini diukur dengan teknik korelasi pearson product moment 

(r), Suatu instrumen dikatakan valid, jika koefisien r hitung > r tabel nilai r tabel 0,349. 

Sedangkan pengujian reliabilitas data dilakukan dengan cara pengukuran sekali saja dengan 

bantuan SPSS Cronbach Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0,60. 

 

3. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas  

nilai residual dari uji regresi variabel pengendalian intern, gaya kepemimpinan, 

lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan . Pada tabel tersebut menunjukkan 

bahwa nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0.633 > 0,05, maka disimpulkan bahwa data residual  

berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 32 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.29036619 

Most Extreme Differences Absolute .132 

Positive .132 

Negative -.073 

Kolmogorov-Smirnov Z .746 

Asymp. Sig. (2-tailed) .633 

 

 

2. Uji Multikolonieritas  

maka data yang diperoleh dari sampel tidak terdapat multikolonieritas karena besaran 

statistik tolerance cukup tinggi menjauhi nilai 0.10 dan nilai VIF (Variance Inflaction Factor) 

untuk pengendalian intern, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja  dan disiplin kerja masing-

masing < 10 (Ghozali,2006: 91-92), yang berarti tidak terdapat multikolonieritas diantara 

variabel independen dengan variabel independen lainnya. Keempat variabel tersebut 

(Pengendalian Intern, Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja) saling 

independen atau bebas dari multikolonieritas. 

 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.667 4.998    

PI(X1) .354 .062 .730 .992 1.008 

LK(X2) -.023 .065 -.045 .975 1.026 

GP(X3) .029 .088 .043 .957 1.045 

DK(X4) .073 .071 .131 .971 1.030 

a. Dependent Variable: K(Y) 

Sumber : Ouput SPSS V. 20 (2015) 

 

3. Uji Heterskedastisitas  

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada tabel diatas, dapat diketahui tidak ada 

satupun variabel independen yang signifikan secara statitik mempengaruhi dependen nilai 



Absolut Ut (AbsUT).  Hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansinya di atas 

tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengandung adanya 

heterokedastisitas, karena nilai sig untuk variabel X1, X2, X3, dan X4  lebih besar dari 0.05 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.342 3.137  -.747 .462 

PI(X1) -.045 .039   -.202 -1.158 .257 

LK(X2) .051 .041 .222 1.261 .218 

GP(X3) .094 .055 .301 1.692 .102 

DK(X4) .024 .045 .096 .546 .590 

a. Dependent Variable: AbsUt 

Sumber : Ouput SPSS V. 20 (2015) 

4. Uji Autokorelasi 

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui nilai DW sebesar 1.341  ini berarti nilai DW 

berada diantara 1 dan 3 atau nilai DW lebih besar dari satu dan lebih kecil dari tiga, yang berarti 

bahwa model regresi bebas dari autokorelasi.  

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .754
a
 .568 .504 1.383 1.341 

a. Predictors: (Constant), DK(X4), PI(X1), LK(X2), GP(X3) 

b. Dependent Variable: K(Y) 

Sumber : Ouput SPSS V. 20 (2015) 

5. Regresi Linear Berganda  

Hasil output SPSS menunjukkan bahwa pengendalian intern memberikan koefisien 

0.354, nilai standardized beta sebesar 0.730 dan signifikan pada 0.000 yang artinya pengendalian 

intern berpengaruh terhadap kinerja. Untuk lingkungan kerja memberikan koefisien -0.023, nilai 

standardized beta sebesar -0.045 dan tidak signifikan pada 0.727 yang lebih besar dari 0.05, yang 

artinya lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja. Untuk gaya kepemimpinan  

memberikan koefisien -0.029, nilai standardized beta sebesar -0.043 dan tidak signifikan pada 

0.741 yang lebih besar dari 0.05, yang artinya gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap 

kinerja.Untuk disiplin kerja memberikan koefisien 0.073, nilai standardized beta sebesar 0.131 

dan tidak signifikan pada 0.315 yang lebih besar dari 0.05, yang artinya disiplin kerja tidak 



berpengaruh terhadap kinerja. Maka persamaan regresi untuk persamaan ini adalah sebagai 

berikut :Y= 3.667+ 0.354X1- 0.023X2–0.029 X3- 0.073X4 

  

Hasil Uji Persamaan Regresi 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.667 4.998  .734 .470 

PI(X1) .354 .062 .730 5.745 .000 

LK(X2) -.023 .065 -.045 -.353 .727 

GP(X3) .029 .088 .043 .333 .741 

DK(X4) .073 .071 .131 1.024 .315 

a. Dependent Variable: K(Y) 

Sumber : Ouput SPSS V. 20 (2015) 

6. Uji Hipotesis 

1. Uji simultan 

Hasil ANOVA atau F test menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 8.873> F tabel 

sebasar 2.72, dengan tingkat signifikan 0.000 < 0.05. Hal ini berarti bahwa variabel pengendalian 

intern, lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, dan disiplin kerja secara bersamaan berpengaruh 

terhadap kinerja. 

Hasil  Uji Simultan 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 67.852 4 16.963 8.873 .000
a
 

Residual 51.616 27 1.912   

Total 119.469 31    

a. Predictors: (Constant), DK(X4), PI(X1), LK(X2), GP(X3) 

b. Dependent Variable: K(Y) 

Sumber : Ouput SPSS V. 20 (2015) 

 

2. Uji parsial 

hasil nilai t hitung pengendalian intern sebesar 5.745 > dari t tabel 2.040, maka H1 

diterima. Hal ini berarti bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja. Nilai t hitung 

lingkungan kerja sebesar -0.353 < dari t tabel 2.040, maka H2 ditolak. Hal ini berarti bahwa 

variabel lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja. Nilai t hitung gaya kepemimpinan 

menunjukkan sebesar – 0.333 < dari t tabel 2.040, maka H3 ditolak. Hal ini berarti bahwa 

variabel gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Sedangka nnilai t hitung 



disiplin kerja menunjukkan sebesar 1.024 < dari t tabel 2.040, maka H4 ditolak. Hal ini berarti 

bahwa variabel disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja. 

Hasil Uji Parsial 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.667 4.998  .734 .470 

PI(X1) .354 .062 .730 5.745 .000 

LK(X2) -.023 .065 -.045 -.353 .727 

GP(X3) .029 .088 .043 .333 .741 

DK(X4) .073 .071 .131 1.024 .315 

a. Dependent Variable: K(Y) 

Sumber : Ouput SPSS V. 20 (2015) 
 

7. Uji Koefisien Determinasi 

Tampilan output SPSS menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0.504 yang berarti 

kinerja dapat dijelaskan oleh pengendalian intern, lingkungan kerja, gaya kepemimpinan dan 

disiplin kerja sebesar 50.4%. 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .773
a
 .597 .568 1.224 1.325 

a. Predictors: (Constant), DK(X4), LK(X2), PI(X1), GP(X3) 

b. Dependent Variable: K(Y) 

Sumber : Ouput SPSS V. 20 (2015) 
 

8. Pembahasan  

Hasil uji statistik t secara parsial  untuk hipotesis 1 yaitu pengendalian intern berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi dan keuangan pada PT. BPR Kepri Bintan dan PD. 

BPR Bintan. Hal ini berarti metode, kebijakan, dan pengawasan bentuk dari pengendalian intern 

yang mempengaruhi kinerja karyawan. Hasil uji statistik t untuk hipotesis 2 yaitu lingkungan 

kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi dan keuangan pada PT. 

BPR Kepri Bintan dan PD. BPR Bintan. Hal ini berarti lingkungan kerja dalam sebuah 

perusahaan sangat mempengaruhi kinerja karyawannya faktor yang sangat mempengaruhi 

kinerja ada dua faktor psikologis atau jaminan keamanan lingkungan kerja dan sosial atau 

hubungan antar karyawan dengan pemimpin. Hasil uji statistik untuk hipotesis 3 yaitu gaya 

kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi dan keuangan 



pada PT. BPR Kepri Bintan dan PD. BPR Bintan. Hal ini berarti seorang pemimpin yang efektif 

sangat mempengaruhi para pengikutnya untuk mempunyai optimisme yang lebih besar, rasa 

percaya diri, serta komitmen kepada tujuan dan misi perusahaan. Hasil uji statistik untuk 

hipotesis 4 yaitu disiplin kerja  tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi 

dan keuangan pada PT. BPR Kepri Bintan dan PD. BPR Bintan. Hal ini berarti disiplin kerja 

merupakan cara atau peraturan  yang digunakan manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan 

agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk 

meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan 

norma-norma sosial yang berlaku. 

 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengendalian intern, lingkungan kerja, gaya 

kepemimpinan, dan disiplin kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi dan keuangan pada PT.BPR Kepri Bintan dan BPR 

Bintan. Hal ini berarti dari keempat  variabel tersebut sangat mempengaruhi kinerja karyawan 

yang ada di sebuah instansi atau perusahan. 
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