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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah kompensasi 

berpengaruh terhadap kinerja aparatur bagian keuangan dan akuntansi pada Kanwil 

Kemenkumham Provinsi Kepri, Untuk mengetahui apakah pengembangan karir 

berpengaruh terhadap kinerja aparatur bagian keuangan dan akuntansi pada Kanwil 

Kemenkumham Provinsi Kepri, Untuk mengetahui apakah motivasi kerja 

berpengaruh terhadap kinerja aparatur bagian keuangan dan akuntansi pada Kanwil 

Kemenkumham Provinsi Kepri, Untuk mengetahui apakah kompensasi, 

pengembangan karir dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja aparatur bagian 

keuangan dan akuntansi pada Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri. Sampel dalam 

penelitian ini adalah semua aparatur bagian keuangan dan akuntansi pada Kanwil 

Kemenkumham Provinsi Kepri yang berjumlah 49 responden. Pengumpulan data 

menggunakan kuesioner dengan jawaban berdasarkan skala likert 1 – 5. Analisis data 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan sebelumnya 



melakukan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Selanjutnya dilakukan Uji Asumsi 

Klasik dengan menggunakan Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi 

dan Uji Heterokedastisitas. Hasil Uji-t didapat bahwa Kompensasi berpengaruh 

terhadap Kinerja Aparatur bagian keuangan dan akuntansi, Pengembangan Karir 

tidak berpengaruh terhadap Kinerja Aparatur bagian keuangan dan akuntansi dan 

Motivasi Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Aparatur bagian keuangan dan 

akuntansi. Hasil Uji F dapat dilihat bahwa Kompensasi, Pengembangan Karir dan 

Motivasi Kerja secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Aparatur Bagian 

Keuangan dan Akuntansi Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri. 

Kata kunci : Kompensasi, Pengembangan Karir, Motivasi Kerja dan Kinerja 

Aparatur 

 

PENDAHULUAN 

Pengembangan sumber daya manusia yang relevan dengan good governance 

diantaranya mencakup peningkatan kompensasi, pengembangan karir dan motivasi 

kerja secara kondusif dan menjaga komitmen organisasi yang selaras dengan tujuan 

organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja kepada seluruh aparatur. 

Sistem kompensasi yang memadai, terutama dalam hubungannya dengan 

pengembangan karir dan motivasi kerja aparatur seharusnya dimiliki oleh suatu unit 

instansi pemerintah dengan ketidakpastian lingkungan yang lebih tinggi. Kompensasi 

diharapkan mampu memotivasi aparatur sehingga dapat menyelesaikan tugasnya 

dengan baik. Dengan adanya kompensasi yang memadai dan peningkatan motivasi 



yang dijalankan berhasil, maka seorang aparatur akan termotivasi dalam pelaksanaan 

pekerjaan yang dibebankan kepadanya dan berupaya mengatasi permasalahan yang 

terjadi. 

Pengembangan karir merupakan hal yang penting dalam mengembangkan 

dan memperhatikan sumber daya manusia. Pengembangan karir sangat mendukung 

efektivitas individu, kelompok dan organisasi dalam mencapai tujuan serta 

menciptakan motivasi kerja. Aparatur bagian keuangan dan akuntansi di Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau akan 

merasa puas dalam bekerja apabila aspek-aspek pekerjaan dan dirinya mendukung. 

Persepsi setiap aparatur terhadap pengembangan karir bisa berbeda tergantung pada 

cara pandang aparatur terhadap faktor pengembangan karir. Menurut Siagian 

(2007:215) semakin baik kesempatan pegawai untuk mengembangkan karirnya maka 

semakin besar kepuasan kerja pegawai sehingga dapat berdampak pada hasil kerja 

lebih baik. 

Aparatur akan mampu dan mau bekerja dengan baik serta memiliki motivasi 

kerja yang tinggi apabila aparatur tersebut ditempatkan pada posisi jabatan yang 

sesuai dengan minat dan kemampuan serta dapat memenuhi berbagai kebutuhan 

dengan melakukan pekerjaan. Aparatur harus ditempatkan pada posisi dan jabatan 

yang sesuai dengan minat dan kemampuan dengan mempertimbangkan upaya 

pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia. 

Kinerja yang dicari oleh suatu instansi juga tergantung pada motivasi 

aparaturnya. Motivasi merupakan hasrat di dalam seseorang yang menyebabkan 



orang tersebut melakukan tindakan (Mathis dan Jackson, 2001:22). Seseorang sering 

melakukan tindakan untuk suatu hal yaitu untuk mencapai tujuan. Maka, motivasi 

merupakan penggerak yang mengarahkan pada tujuan.  

Kinerja aparatur dalam suatu instansi sangatlah penting karena apabila 

kinerja aparaturnya kurang baik, maka dapat dipastikan instansi tersebut tidak akan 

mampu menjalakan iklim good governance. Kinerja dapat ditingkatkan melalui 

pengembangan karir karena pengembangan karir memberikan semangat kepada 

aparatur. Kompensasi, pengembangan karir dan motivasi kerja dapat membuat yang 

bersangkutan untuk meningkatkan kinerjanya. 

Ada dua faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya kinerja pegawai yaitu 

menurut  Keith Davis dalam buku Anwar Prabu Mangkunegara yaitu Faktor 

Kemampuan (Ability) dan Faktor Motivasi (Motivation). 

Dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Provinsi Kepulauan Riau perlu menyediakan umpan balik yang bisa membantu 

organisasi dalam pengambilan keputusan yang akan berdampak pada kinerja instansi, 

semakin tinggi respon umpan balik yang dilakukan akan semakin baik pula kinerja 

aparatur. Dalam penelitian ini, peneliti ingin membahas tiga faktor yang mungkin 

dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja aparatur. 

Dengan alasan tersebut maka peneliti mengambil judul “Pengaruh 

Kompensasi, Pengembangan Karir dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur 

Bagian Keuangan dan Akuntansi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau”.   



KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Pengertian Kinerja 

Dwiyanto (dalam Pasolong 2006:197) menyatakan bahwa kinerja adalah 

merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Pengertian lain menurut Hasibuan (2005:105) bahwa kinerja adalah suatu 

hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan 

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta 

waktu. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja menurut Dwiyanto 

(dalam Pasolong, 2006:50-51 sebagai berikut: 

a. Produktivitas 

b. Kualitas pelayanan 

c. Responsivitas 

d. Responsibilitas 

e. Akuntabilitas 

Pengertian Aparatur 

Bambang Yudoyono dalam bukunya yang berjudul Otonomi Daerah 

berpendapat bahwa Aparatur Pemerintah Daerah adalah pelaksana kebijakan publik 

(2001:61). Aparatur yang berada didaerah merupakan pelaksana birokrasi. Aparatur 

adalah semua pegawai yang melaksanakan setiap kebijakan yang berlaku. 



Menurut Dharma Setiyawan Salam dalam buku yang berjudul Manajemen 

Pemerintahan Indonesia menjelaskan bahwa “Aparatur Pemerintah adalah pekerja 

yang digaji pemerintah melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan melakukan 

pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku” (Salam, 2004: 

169). 

Soerwono Handayaningrat (1982:154) yang mengatakan bahwa aparatur 

adalah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan atau negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Aspek-

aspek administrasi itu terutama ialah kelembagaan atau organisasi dan kepegawaian. 

Pengertian Kompensasi 

Menurut Handoko (2005:155) kompensasi adalah segala sesuatu yang 

diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Aritonang (2005:2) 

kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung 

atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan 

kepada instansi. Selanjutnya menurut Slamet (2007:261) kompensasi merupakan 

setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada pegawai sebagai balas jasa atas 

kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. 

Menurut Simamora (2004:442) kompensasi merupakan apa yang diterima 

oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka terhadap perusahaan. Sedangkan 

indikator-indikator kompensasi menurut Simamora (2004:445) diantaranya: 

a. Upah dan gaji  

b. Insentif  



c. Tunjangan  

d. Fasilitas 

Pengertian Pengembangan Karir 

Menurut Veitzhal Rivai (2003:290) mendefinisikan pengembangan karir 

adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka 

mencapai karir yang diinginkan. Sondang P. Siagian (2005:316) menjelaskan bahwa 

pengembangan karir adalah ketika seorang pegawai ingin berkarya dalam organisasi 

tempatnya bekerja untuk waktu yang lama sampai usia pensiun. 

Menurut Sondang P. Siagian (2006:215) faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengembangan karir seorang karyawan adalah: 

a. Prestasi Kerja 

b. Pengenalan oleh pihak lain 

c. Kesetiaan pada organisasi 

d. Pembimbing dan sponsor 

e. Dukungan para bawahan 

f. Kesempatan untuk bertumbuh 

g. Pengunduran diri 

Pengertian Motivasi Kerja 

Menurut GR. Terry dalam Malayu S.P. Hasibuan (2005:145), motivasi 

adalah keinginan yang terdapat pada seorang individu yang merangsangnya 

melakukan tindakan. Sedangkan menurut Liang Gie dalam Saladi Samsudin 

(2006:281), motivasi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh manajer dalam 



memberikan inspirasi, semangat, dan dorongan pada orang lain, dalam hal ini 

karyawannya untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu. 

Menurut Maslow yang dikutip Malayu S.P. Hasibuan (2005:154) faktor-

faktor yang mempengaruhi motivasi kerja yaitu: 

a. Kebutuhan fisiologis (Physiological Needs) 

b. Kebutuhan akan rasa aman (Safety and Security Needs) 

c. Kebutuhan sosial, atau afiliasi (affiliation or acceptance Needs) 

d. Kebutuhan yang mencerminkan harga diri (Esteem or Status Needs) 

e. Kebutuhan aktualisasi diri (Self Actualization) 

Penelitian Terdahulu 

NO 
NAMA 

PENELITI / 
TAHUN 

JUDUL VARIABEL HASIL 

1 Hasmar Yuni 
(2010) 

Analisis 
Pengembangan 
Karir Terhadap 
Kinerja 
Karyawan pada 
PT. Perkebunan 
Nusantara V 
Pekanbaru 

- Pengembangan 
Karir (X) 

- Kinerja 
Karyawan (Y) 

- Pengembangan 
karir berpengaruh 
terhadap kinerja 
karyawan 

2 Marnesya 
Afifah (2011) 

Pengaruh 
Motivasi, 
Kompensasi dan 
Pengembangan 
Karir Terhadap 
Kinerja Guru 
pada SMK 
Nusantara Jl. 
Tarumanegara 
Dalam No. 1 
Ciputat 

- Motivasi (X1) 
- Kompensasi (X2) 
- Pengembangan 

Karir (X3) 
- Kinerja Guru (Y) 

- Secara parsial, 
motivasi 
berpengaruh 
terhadap kinerja 
guru. Kompensasi 
berpengaruh 
terhadap kinerja 
guru dan 
pengembangan 
karir berpengaruh 
terhadap kinerja 
guru.  

- Secara simultan, 



motivasi, 
kompensasi dan 
pengembangan 
karir berpengaruh 
terhadap kinerja 
guru. 

3 Fajar Kurniadi 
(2012) 

Pengaruh 
Kompensasi dan 
Motivasi 
Terhadap 
Kinerja 
Karyawan Di 
Apotek Berkah 

- Kompensasi (X1) 
- Motivasi (X2) 
- Kinerja 

Karyawan (Y) 

- Secara simultan, 
kompensasi dan 
Motivasi 
berpengaruh 
terhadap Kinerja 
Karyawan. 

Sumber: dari berbagai skripsi 

Kerangka Pemikiran 

Dapat dijelaskan bagaimana pengaruh masing-masing variabel sacara parsial 

guna menunjukan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap 

variabel dependen serta dapat digambarkan pengujian hubungan regresi secara 

simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kompensasi 
(X1) 

Pengembangan 
Karir 
(X2) 

Motivasi Kerja 
(X3) 

Kinerja Aparatur 
Bagian Keuangan 

dan Akuntansi 
(Y) 



Keterangan: 

-------- = Pengujian variabel secara parsial (pengaruh masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel terikat). 

______ = Pengujian variabel secara simultan (pengaruh secara bersama-sama 

variabel bebas terhadap variabel terikat). 

Pengembangan Hipotesis dan Hipotesis Penelitian 

Hasil penelitian Fajar Kurniadi pada tahun 2012 yang berjudul Pengaruh 

Kompensasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Di Apotek Berkah 

disimpulkan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan 

hal tersebut, maka dikembangkanlah hipotesis berikut: 

H1: Diduga kompensasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur bagian keuangan 

dan akuntansi. 

Hasil penelitian Hasmar Yuni pada tahun 2010 yang berjudul Analisis 

Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara V 

Pekanbaru disimpulkan bahwa pengembangan karir berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Berdasarkan hal tersebut, maka dikembangkanlah hipotesis berikut: 

H2: Diduga pengembangan karir berpengaruh terhadap kinerja aparatur bagian 

keuangan dan akuntansi. 

Hasil penelitian Marnesya Afifah pada tahun 2011 yang berjudul Pengaruh 

Motivasi, Kompensasi dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Guru pada SMK 

Nusantara Jl. Tarumanegara Dalam No. 1 ciputat disimpulkan bahwa kompensasi 



berpengaruh terhadap kinerja guru. Berdasarkan hal tersebut, maka dikembangkanlah 

hipotesis berikut: 

H3: Diduga motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja aparatur bagian 

keuangan dan akuntansi. 

Hasil penelitian Marnesya Afifah pada tahun 2011 tersebut juga disimpulkan 

motivasi, kompensasi dan pengembangan karir secara simultan berpengaruh terhadap 

kinerja guru. Berdasarkan hal tersebut, maka dikembangkanlah hipotesis berikut: 

H4: Diduga kompensasi, pengembangan karir dan motivasi kerja berpengaruh 

terhadap kinerja aparatur bagian keuangan dan akuntansi. 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di Jalan Raya 

Senggarang Km. 14 Tanjungpinang, terdiri dari 18 UPT. 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif yaitu metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan 

secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Sugiyono, 2009:14). 



Metode Penentuan Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2010:117) Populasi adalah suatu kelompok yang terdiri 

dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi 

dalam penelitian ini adalah aparatur bagian keuangan dan akuntansi pada Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau yang 

berjumlah 49 orang.  

Sampel menurut Arikunto (2010:109) adalah sebagian atau wakil dari 

populasi yang akan diteliti. Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Arikunto 

(2010:112) apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil sampel semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya 

besar atau lebih dari 100 dapat diambil diantara 10 – 15% atau 20-25% atau lebih. 

Dikarenakan populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 maka diambil sampel 

semua aparatur bagian keuangan dan akuntansi pada Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau yang 

berjumlah 49 orang. 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu seperti hasil dari 

wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang yang dilakukan oleh mahasiswa, 

dinamakan data primer (Hariwijaya dkk, 2011:57-58). 



b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah 

disajikan oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel ataupun dalam bentuk 

diagram-diagram (Hariwijaya dkk, 2011:58). 

Prosedur Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2012:137) teknik pengumpulan data penelitian 

kuantitatif dapat dilakukan dengan cara: 

a. Interview (Wawancara) 

b. Kuesioner (Angket) 

Menurut Sugiyono (2010:87), teknik pengolahan data hasil kuesioner 

menggunakan skala likert dimana alternatif jawaban nilai positif 5 sampai dengan 

Pemberian skor dilakukan atas jawaban responden kemudian diberi skor dengan 

menggunakan skala likert, seperti pada tabel berikut ini: 

1) SS (Sangat Setuju) = 5  

2) S (Setuju) = 4  

3) R (Ragu-ragu) = 3  

4) TS (Tidak Setuju) = 2  

5) STS (Sangat Tidak Setuju) = 1  

c. Observasi (Pengamatan) 

Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara mengadakan 

kunjungan dan pengamatan langsung di bagian keuangan dan akuntansi pada Kantor 



Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau. Hal 

ini sudah dilakukan selama penulisan skripsi ini berlangsung. 

Metode Analisis 

Penelitian ini menggunakan analisis Regresi Berganda dengan pengolahan 

data menggunakan perangkat lunak (Software) komputer SPSS 20.0 for Windows. 

Adapun tahapan-tahapan analisis sebagai berikut: 

a. Uji Kualitas Data 

1) Uji Validitas 

Rumengan et.al (2010:67), uji validitas menggunakan analisis regresi linier, 

keputusan mengetahui valid atau tidaknya butir instrumen. Jika pada tingkat 

signifikan 5 % nilai r hitung > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa butir 

instrumen tersebut valid. 

2) Uji Reliabilitas 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban pertanyaan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Rumengan et.al, 2010:70). Suatu 

variabel dikatakan reliabel jika nilai Croncbach Alpha (a) > 0,6. 

3) Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas 

Menurut Imam Ghozali (2007:110) tujuan dari uji normalitas adalah 

untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau 

tidak. 



Menurut Santoso (2007:322) metode yang digunakan adalah pengujian 

secara visual dengan metode gambar normal Probability Plots dalam program 

SPSS yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar 

pengambilan keputusan: 

- Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

menunjukkan pola distribusi normal, maka dapat disimpulkan bahwa model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

b) Uji Multikolinearitas 

Menurut Imam Ghozali (2007:91) tujuan dari uji multikolinearitas adalah 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas (independen). Karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen. 

Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat tolerance value atau 

dengan menggunakan Variance Inflation Factors (VIF) dari hasil analisis 

dengan menggunakan SPSS. Nilai VIF dapat dihitung dengan rumus yaitu 

sebagai berikut: 

VIF = 
�

(����
�)

 



Multikolinearitas terjadi bila nilai VIF diatas nilai 10 atau tolerance value 

dibawah 0,10. Multikolinearitas tidak terjadi bila nilai VIF dibawah nilai 10 

atau tolerance value diatas 0,10. 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Gejala varians yang tidak sama ini disebut dengan 

heteroskedastisitas, sedangkan adanya gejala residual yang sama dari satu 

pengamatan ke pengamatan lain disebut dengan homoskedastisitas. Sebuah 

model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. (Santoso, 

2012:238).  

Menurut Santoso (2012:240) untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas 

yaitu: “deteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik di atas di 

mana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y 

prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studientized. Maka dasar 

pengambilan keputusan:  

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

telah terjadi Heteroskedastisitas.  

- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. 



Uji Heteroskedastisitas juga dapat dilihat dengan uji Glejser dengan dasar 

pengambilan keputusan sebagai berikut: (Sumber: 

http://www.konsistensi.com/2013/08/uji-heteroskedastisitas-dengan-uji.html) 

- Tidak terjadi heterokedastisitas, jika nilai hitung lebih kecil dari t-tabel dan 

nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. 

- Terjadi heterokedastisitas, jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel dan nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05. 

4) Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk memprediksi seberapa jauh nilai variabel 

terikat (Y) bila variabel bebas (X) diubah. Sugiyono (2012:213), menjelaskan 

bahwa analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi, bagaimana perubahan 

nilai variabel dependen bila naik variabel independen dinaikkan atau diturunkan 

nilainnya. 

Menurut Sugiyono (2012:270) rumus untuk analisis regresi linear adalah 

sebagai berikut:  

 

Dimana :  

Y : Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan  

a : Harga Y bila X = 0 (harga konstan)  

b:  Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan 

Y = a + bX 



pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka 

terjadi penurunan.  

X : Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.  

Adapun bentuk umum dari persamaan regresi linear berganda secara 

sistematis adalah sebagai berikut:  

 

Keterangan:   

Y = Kinerja Aparatur 

a = Konstanta dari Persamaan Regresi 

b1 = Koefisien Regresi dari Variabel X1, Kompensasi 

b2 = Koefisien Regresi dari Variabel X2, Pengembangan Karir 

b3 = Koefisien Regresi dari Variabel X3, Motivasi Kerja 

X1 = Kompensasi 

X2 = Pengembangan Karir 

X3 = Motivasi Kerja 

e = Variabel Pengganggu 

Sebelum model regresi digunakan untuk menguji hipotesis, tentunya model 

tersebut harus bebas dari gejala asumsi klasik. 

5) Koefisien Determinasi  

Sedangkan untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial digunakan koefisien 

determinasi (Kd) dengan rumus menurut Sugiyono (2012:257) sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3  + e 



  

 

 

Keterangan :  

Kd : koefisien determinasi  

R2 : koefisien korelasi yang dikuadratkan 

 

6) Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara 

parsial (uji-t) dan penyajian secara simultan (uji F) menurut Sugiyono (2012:250):  

a) Uji Parsial (t-test)  

Uji-t (t-test) digunakan untuk menguji hipotesis sacara parsial guna 

menunjukan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap 

variabel dependen.  

Langkah-langkah pengujian hipotesis secara parsial adalah sebagai 

berikut: 

- Merumuskan Hipotesis 

H0 : β1 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat.  

H1 : β1 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

- Menghitung Uji-t (t-test) 

Kd = r2 x 100% 



     r n – k - 2 
t-hitung = 
          1 – r2 
 
Keterangan: 

r : Korelasi Parsial 

k : Jumlah variabel independen 

n : Jumlah sampel 

- Kriteria Pengambilan Keputusan 

H0 ditolak jika signifikansi uji t < 0,05 dan t-hitung > t-tabel  

H0 diterima jika signifikansi uji t > 0,05 dan t-hitung < t-tabel  

b) Uji Simultan (F-test) 

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan 

untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan Uji 

F adalah sebagai berikut: 

- Merumuskan Hipotesis 

H0 : β0 = β1= β2 = β3 = 0,  

artinya tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen 

yaitu Kompensasi (X1), Pengembangan Karir (X2), Motivasi Kerja (X3) 

terhadap variabel dependen, yaitu Kinerja Aparatur Bagian Keuangan dan 

Akuntansi (Y).  

H1: β0 ≠ β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0,  



artinya terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen yaitu 

Kompensasi (X1), Pengembangan Karir (X2), Motivasi Kerja (X3) terhadap 

variabel dependen, yaitu Kinerja Aparatur Bagian Keuangan dan Akuntansi 

(Y). 

- Menghitung Uji F (F-test) 

R2 / (k – 1) 
    F = 
     (1 – R2) / (n –k) 

Keterangan:  

R2 : Koefisien determinasi gabungan  

k : Jumlah variabel independen  

n : Jumlah sampel 

- Kriteria Pengambilan Keputusan 

H0 ditolak jika signifikansi uji F < 0,05 atau F-hitung > F-tabel  

H0 diterima jika signifikansi uji F > 0,05 atau F-hitung < F-tabel  

c) Penentuan Tingkat Signifikan 

Menurut Nazir (2005:394), tingkat signifikan (significant level) yang sering 

digunakan adalah sebesar 5% atau 0,05 karena dinilai cukup ketat dalam menguji 

hubungan variabel-variabel yang diuji atau menunjukan bahwa korelasi antara 

kedua variabel cukup nyata. Tingkat signifikansi 0,05 artinya adalah kemungkinan 

besar dari hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi 

kesalahan sebesar 5%. 

 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Unit Analisis / Observasi 

Jumlah responden yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 49 orang. 

Pengumpulan data dilakukan dengan mendistribusikan 49 buah kuesioner dan jumlah 

kuesioner yang kembali sebanyak jumlah yang didistribusikan. 

Penyajian data mengenai identitas responden untuk memberikan gambaran 

tentang keadaan diri pada responden yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, 

usia, pendidikan terakhir, pangkat/golongan ruang dan masa kerja. Berikut ini akan 

dibahas mengenai kondisi dari masing-masing klasifikasi demografis responden 

tersebut. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Uji Validitas dan Reliabilitas Data 

Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Kompensasi (X1) 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Item 1 11.47 6.004 .869 .870 

Item 2 11.80 5.291 .857 .868 

Item 3 11.90 5.177 .842 .875 

Item 4 11.92 6.410 .671 .930 

 
 

 



Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Pengembangan Karir (X2) 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Item 1 22.47 14.129 .711 .876 

Item 2 22.14 12.250 .823 .860 

Item 3 22.33 14.641 .588 .889 

Item 4 21.67 13.433 .753 .870 

Item 5 22.12 12.318 .789 .865 

Item 6 22.14 14.042 .565 .893 

Item 7 22.27 14.282 .636 .884 

 

Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Motivasi Kerja (X3) 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Item 1 14.92 8.993 .582 .889 

Item 2 14.73 8.324 .674 .871 

Item 3 14.88 7.110 .781 .848 

Item 4 14.43 8.458 .814 .844 

Item 5 15.00 7.875 .800 .841 

 

 

 

 

 



Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Kinerja (Y) 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Item 1 16.39 3.867 .701 .669 

Item 2 16.59 4.538 .415 .768 

Item 3 16.51 4.422 .481 .746 

Item 4 16.67 3.724 .630 .693 

Item 5 16.61 4.492 .484 .745 

 

Berdasarkan tabel Hasil Uji Validitas diatas r Hitung dibandingkan dengan r 

Tabel dengan N = 49 didapat taraf signifikansi sebesar 0,238. Dari hasil perhitungan 

diketahui bahwa semua pernyataan valid (r Hitung > r Tabel) dan pernyataan tersebut 

dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

Hasil Uji Reliablitias Untuk Variabel Kompensasi (X1) 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 49 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 49 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.913 4 
 

 



Hasil Uji Reliablitias Untuk Variabel Pengembangan Karir (X2) 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 49 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 49 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.893 7 

 
Hasil Uji Reliablitias Untuk Variabel Motivasi Kerja (X3) 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 49 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 49 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.885 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hasil Uji Reliablitias Untuk Variabel Kinerja (Y) 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 49 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 49 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.769 5 

 
Berdasarkan tabel Hasil Uji Reliabilitas diatas dapat dilihat hasil nilai 

Cronbach Alpha (α) variabel Kompensasi (X1), Pengembangan Karir (X2), Motivasi 

Kerja (X3) dan Kinerja Aparatur (Y) bagian keuangan dan akuntansi > 0,60 / 0,600. 

Hal ini menjelaskan bahwa variabel tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk 

penelitian selanjutnya. 

Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Grafik Histogram 
 

 

 

 

 

 



Melihat tampilan grafik histogram, dapat disimpulkan bahwa grafik 

histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal, karena berbentuk 

simetris tidak menceng kekiri maupun kekanan. 

Normal Probability Plot 
 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tampilan grafik normal probability plot dapat disimpulkan 

bahwa pola grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar disekitar garis 

diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, menunjukkan bahwa 

model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena memenuhi kriteria asumsi 

normalitas. 

Uji Kolmogrov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Kompensasi 

Pengembangan 

Karir 

Motivasi 

Kerja 

Kinerja 

Aparatu

r 

N 49 49 49 49 

Normal Parametersa,,b Mean 15.69 25.86 18.49 20.69 

Std. Deviation 3.144 4.262 3.519 2.493 

Most Extreme Absolute .139 .131 .167 .210 



Differences Positive .138 .131 .104 .116 

Negative -.139 -.120 -.167 -.210 

Kolmogorov-Smirnov Z .975 .915 1.171 1.470 

Asymp. Sig. (2-tailed) .298 .372 .129 .027 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Berdasarkan hasil Kolomogorov Smirnov test, didapat bahwa nilai 

Kolmogrov Smirnov untuk masing-masing variabel yaitu Kompensasi, 

Pengembangan Karir, Motivasi Kerja dan Kinerja Aparatur lebih besar dari 0,05 yang 

menandakan bahwa distribusi keseluruhan variabel tersebut normal dan layak 

digunakan untuk penelitian selanjutnya.  

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Gejala Multikoliearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Er

ror Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 15.612 2.368  6.593 .000   

Kompensasi .444 .155 .559 2.862 .006 .459 2.180 

Pengembangan 

Diri 

-.123 .115 -.209 -1.064 .293 .453 2.210 

Motivasi Kerja .070 .098 .098 .709 .482 .911 1.097 

a. Dependent Variable: Kinerja Aparatur 

Output Coefficients pada Tabel di atas, diketahui bahwa nilai VIF untuk 

Kompensasi adalah 2,180 < 10, Pengembangan Karir adalah 2,210 < 10 dan Motivasi 



Kerja adalah 1,097 < 10. Karena ketiga nilai VIF variabel independen  kurang dari 

10, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya 

masalah multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Gambar diatas menunjukkan bahwa titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Model 

1 (Constant) 

Kompensasi 

Pengembangan Karir

Motivasi Kerja 

a. Dependent Variable: abs_res

 

Kerja adalah 1,097 < 10. Karena ketiga nilai VIF variabel independen  kurang dari 

10, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya 

masalah multikolinearitas. 

Uji Heteroskedastisitas 

Scatterplot Heteroskedastisitas 

menunjukkan bahwa titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Glejser 

Coefficientsa 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficie

nts 

B Std. Error Beta 

2.320E-15 2.368  

.000 .155 .000 

Pengembangan Karir .000 .115 .000 

.000 .098 .000 

a. Dependent Variable: abs_res 

Kerja adalah 1,097 < 10. Karena ketiga nilai VIF variabel independen  kurang dari 

10, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya 

 

menunjukkan bahwa titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

t Sig. 

.000 1.000 

.000 1.000 

.000 1.000 

.000 1.000 



Dari tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Glejser 

diatas, diketahui nilai t-tabel dengan n = 49 dan signifikansi 0,05 sebesar 1,677. Nilai 

t-hitung (0,000) lebih kecil dari nilai t-tabel (1,677) atau 0,000 < 1,677, sehingga 

dapat disimpulkan data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficie

nts 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.612 2.368  6.593 .000 

Kompensasi .444 .155 .559 2.862 .006 

Pengembangan Karir -.123 .115 -.209 -1.064 .293 

Motivasi Kerja .070 .098 .098 .709 .482 

a. Dependent Variable: Kinerja Aparatur 

Berdasarkan Tabel Uji Regresi Linier Berganda maka dapat dijelaskan 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 15,612 + 0,444 (X1) - 0,123 (X2) + 0,070 (X3) 

a. Konstanta sebesar 15,612  artinya jika Kompensasi (X1), Pengembangan Karir 

(X2) dan Motivasi Kerja (X3) nilainya adalah 0, maka Kinerja Aparatur (Y) 

Bagian Keuangan dan Akuntansi nilainya adalah 15,612. 

b. Koefisien regresi variabel Kompensasi (X1) sebesar 0,444 artinya jika 

Kompensasi (X1) mengalami kenaikan 1 %, maka Kinerja Aparatur (Y) Bagian 

Keuangan dan Akuntansi akan mengalami kenaikan sebesar 0,444 dengan 



asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya 

terjadi hubungan positif antara Kompensasi dan Kinerja Aparatur. Semakin 

naik kompensasi maka semakin meningkatkan pula kinerja aparatur bagian 

keuangan dan akuntansi Kanwil Kemenkumhan Provinsi Kepri. 

c. Koefisien regresi variabel Pengembangan Karir (X2) sebesar – 0,123 artinya 

jika Pengembangan Karir (X2) mengalami kenaikan 1 %, maka Kinerja 

Aparatur (Y) Bagian Keuangan dan Akuntansi akan mengalami penurunan 

sebesar 0,123 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien 

bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Pengembangan Karir 

dan Kinerja Aparatur. Semakin naik pengembangan karir, maka semakin turun 

kinerja Aparatur bagian keuangan dan akuntansi Kanwil Kemenkumhan 

Provinsi Kepri. 

d. Koefisien regresi variabel Motivasi Kerja (X3) sebesar 0,070 artinya jika 

Motivasi Kerja (X3) mengalami kenaikan 1 %, maka Kinerja Aparatur (Y) 

Bagian Keuangan dan Akuntansi akan mengalami kenaikan sebesar 0,070 

dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien bernilai Koefisien 

bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Motivasi Kerja dan 

Kinerja Aparatur Bagian Keuangan dan Akuntansi, semakin naik Motivasi 

Kerja maka semakin meningkatkan pula kinerja aparatur bagian keuangan dan 

akuntansi Kanwil Kemenkumhan Provinsi Kepri. 

 

 



Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Cha

nge F Change df1 df2 

Sig. F 

Cha

nge 

1 .460a .212 .159 2.286 .212 4.029 3 45 .013 

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Kompensasi, Pengembangan Karir 

b. Dependent Variable: Kinerja Aparatur 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi untuk keseluruhan variabel 

didapat nilai Adjusted R Square (R2) yang diperoleh sebesar 0,159 yang menunjukan 

bahwa Kinerja Aparatur (Y) bagian keuangan dan akuntansi Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau dipengaruhi 

oleh variabel Kompensasi (X1), Pengembangan Karir (X2) dan Motivasi Kerja (X3) 

sebesar 15,9 %, dan sisanya 84,1 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 

pada penelitian ini. 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian Secara Bersama-sama/Simultan (Uji F) 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 63.182 3 21.061 4.029 .013a 

Residual 235.226 45 5.227   

Total 298.408 48    

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Kompensasi, Pengembangan Karir 

b. Dependent Variable: Kinerja Aparatur 

 



Hasil Uji F dapat dilihat pada output ANOVA dari hasil analisis regresi linier 

berganda pada Tabel diatas. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95 %, α = 5 % 

dan df 3 (n-k-1) atau 49-3-1 = 45 (n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah 

variabel independen), karena 4,029 > 2,812 maka menunjukan bahwa Hipotesis 

keempat (H4) diterima artinya Kompensasi (X1), Pengembangan Karir (X2) dan 

Motivasi Kerja (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Aparatur (Y) 

Bagian Keuangan dan Akuntansi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau. 

Pengujian Secara Individual/Parsial (Uji t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.612 2.368  6.593 .000 

Kompensasi .444 .155 .559 2.862 .006 

Pengembangan Karir -.123 .115 -.209 -1.064 .293 

Motivasi Kerja .070 .098 .098 .709 .482 

a. Dependent Variable: Kinerja Aparatur 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Kompensasi (X1) 

berpengaruh terhadap variabel Kinerja Aparatur (Y). Hal ini dibuktikan dengan 

tingkat signifikansi yang diperoleh dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,006 dan 2,862 > 

1,679 dengan demikian hipotesis kesatu (H1) diterima. 

Variabel Pengembangan Karir (X2) tidak berpengaruh terhadap variabel 

Kinerja Aparatur (Y). Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi yang diperoleh 



diatas 0,05 yaitu sebesar 0,293 dan -1,064 < 1,679 dengan demikian hipotesis kedua 

(H2) ditolak. 

Variabel Motivasi Kerja (X3) tidak berpengaruh terhadap variabel Kinerja 

Aparatur (Y). Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi yang diperoleh diatas 

0,05 yaitu sebesar 0,482 dan 0,709 < 1,679 dengan demikian hipotesis ketiga (H3) 

ditolak. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,159 maka variabel 

Kompensasi (X1), Pengembangan Karir (X2) dan Motivasi Kerja (X3) berpengaruh 

secara simultan terhadap Kinerja Aparatur (Y) Bagian Keuangan dan Akuntansi pada 

Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri yakni sebesar 15,9 %. 

Melalui Uji F juga dapat dilihat bahwa Kompensasi (X1), Pengembangan 

Karir (X2) dan Motivasi Kerja (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja 

Aparatur (Y) Bagian Keuangan dan Akuntansi pada Kanwil Kemenkumham Provinsi 

Kepri, di buktikan dari nilai F Hitung 4,029 > F Tabel 2,812 dengan  demikian 

hipotesis keempat (H4) diterima. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Marnesya Afifah pada tahun 2011. 

Melalui Uji-t, variabel Kompensasi (X1) berpengaruh terhadap variabel 

Kinerja Aparatur (Y) bagian keuangan dan akuntansi pada Kanwil Kemenkumham 

Provinsi Kepri. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi yang diperoleh 

dibawah 0,05 yaitu 0,006 dan t hitung 2,862 > t tabel 1,679 dengan demikian 



hipotesis kesatu (H1) diterima. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Fajar Kurniadi pada tahun 2012. 

Pengujian Regresi Linier Berganda, didapat nilai koefisien regresi variabel 

Kompensasi (X1) sebesar 0,444 artinya jika Kompensasi (X1) mengalami kenaikan 1 

%, maka Kinerja Aparatur (Y) Bagian Keuangan dan Akuntansi akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,444 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. 

Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Kompensasi dan 

Kinerja Aparatur Bagian Keuangan dan Akuntansi. Semakin naik gaji, insentif, 

tunjangan dan fasilitas yang merupakan indikator dari kompensasi maka semakin 

meningkatkan pula kinerja aparatur bagian keuangan dan akuntansi pada Kanwil 

Kemenkumham Provinsi Kepri. 

Melalui uji-t variabel Pengembangan Karir (X2) tidak berpengaruh terhadap 

variabel Kinerja Aparatur (Y) bagian keuangan dan akuntansi pada Kanwil 

Kemenkumham Provinsi Kepri. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi yang 

diperoleh diatas 0,05 yaitu 0,293 dan t hitung -1,064 < t tabel 1,679 dengan demikian 

hipotesis kedua (H2) ditolak. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Hasmar Yuni pada tahun 2010. 

Nilai koefisien regresi untuk variabel Pengembangan Karir (X2) sebesar – 

0,123 artinya jika Pengembangan Karir (X2) mengalami kenaikan 1 %, maka Kinerja 

Aparatur (Y) Bagian Keuangan dan Akuntansi akan mengalami penurunan sebesar 

0,123 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien bernilai negatif 

artinya terjadi hubungan negatif antara Pengembangan Karir dan Kinerja Aparatur 



Bagian Keuangan dan Akuntansi. Semakin intensif peningkatan prestasi kerja, 

pengenalan oleh pihak lain, kesetiaan pada organisasi, adanya pembimbing, 

dukungan dari bawahan, adanya kesempatan meningkatkan kemampuan dan 

kesempatan mengundurkan diri untuk pindah ke institusi lain yang merupakan 

indikator pengembangan karir, maka semakin turun kinerja Aparatur bagian 

keuangan dan akuntansi Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri.  

Uji-t untuk variabel Motivasi Kerja (X3) tidak berpengaruh terhadap 

variabel Kinerja Aparatur (Y) bagian keuangan dan akuntansi pada Kanwil 

Kemenkumham Provinsi Kepri. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi yang 

diperoleh diatas 0,05 yaitu 0,482 dan t hitung 0,709 < t tabel 1,679 dengan demikian 

hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hal ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Marnesya Afifah pada tahun 2011. 

Koefisien regresi variabel Motivasi Kerja (X3) sebesar 0,070 artinya jika 

Motivasi Kerja (X3) mengalami kenaikan 1 %, maka Kinerja Aparatur (Y) Bagian 

Keuangan dan Akuntansi akan mengalami kenaikan sebesar 0,070 dengan asumsi 

variabel independen lainnya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan 

positif antara Motivasi Kerja dan Kinerja Aparatur Bagian Keuangan dan Akuntansi, 

semakin terpenuhinya kebutuhan fisiologis, rasa aman, hubungan yang baik antara 

sesama, adanya pengakuan kemampuan dari sesama dan terpenuhinya kebutuhan 

aktualisasi diri yang merupakan indikator motivasi kerja maka semakin meningkatkan 

pula kinerja Aparatur bagian keuangan dan akuntansi Kanwil Kemenkumham 

Provinsi Kepri. 



PENUTUP 

Kesimpulan 

a. Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur bagian keuangan dan 

akuntansi pada Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri. 

b. Pengembangan karir tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur bagian 

keuangan dan akuntansi pada Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri. 

c. Motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur bagian keuangan 

dan akuntansi pada Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri. 

d. Kompensasi, pengembangan karir dan motivasi kerja berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja aparatur bagian keuangan dan akuntansi pada 

Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri. 

Saran 

a. Pada penelitian ini sampel penelitian hanya terbatas pada aparatur bagian 

keuangan dan akuntansi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau, diharapkan untuk penelitian 

selanjutnya lebih berkembang dengan memperluas sampel penelitian. 

b. Peneliti selanjutnya bisa menambah variabel penelitian yang dirasa tepat 

untuk diterapkan dalam menguji pengaruh aparatur bagian keuangan dan 

akuntansi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Provinsi Kepulauan Riau kinerja. 


