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ABSTRACT 

This study is purposed to analyze the performance of financial and accounting 

employees of  Kabupaten Bintan Local Government.  Intellegence quotient, emotional 

intellegnece, spitual intellegence, motivation and organizational commitment are used 

as the independent variable in order to analyze it. 

The population of this study are all empleyees on financial and accounting at 

DPPKD, BAPPEDA and Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan which amount 49 

respondents.  Sample in this study is all population.  The collected data used questioner 

method by giving questionts list directly to the respondents. 

The results of this study show that as partial, intellegence quotient and 

emotional intellegence are positively influence to the employee performance.  The 

spiritual intellegence, motivation and organizational commitment as partial has 

unsignificant influence to the employee performance.  And as simultan, intellgence 

quotient, emotional intellegence, spiritual intellegence, motivation and organizational 

commitment are positively significant to the employee performance. 

Keywords: Employee performance, Intellgence quotient, Emotional intellegence, 

Spiritual intellegence, Motivation, Organizational commitment 
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A.  PENDAHULUAN 

Pelaksanaan otonomi daerah yang penuh tanggungjawab dibutuhkan peranan 

aparatur pemerintah. Hal ini dikarenakan aparatur pemerintah adalah unsur aparatur 

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Misi yang diemban 

oleh pegawai negeri sipil adalah sebagai pelayanan, kesetian dan keseriusan kerja.  

Kinerja yang merupakan gambaran umum mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan 

misi organisasi. 

Dalam organisasi pemerintah sumber daya manusia (SDM) disebut Pegawai 

Negeri Sipil (PNS)  yang berguna untuk dapat mengeluarkan tenaga, pikiran, bakat, 

kreativitasnya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi 

maka salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kinerja sumber 

daya manusia/pegawai. Kinerja atau prestasi adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja pegawai tentu saja tidak 

berdiri sendiri, sebab ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja  tersebutlah yang dapat membantu manajemen 

pemerintahan dalam mengambil kebijakan yang diperlukan sehingga dapat 

meningkatkan kinerja pegawai.   Faktor-faktor tersebut diantaranya kemampuan atau 

kecerdasan intelektual, dimana kecerdasan intelektual adalah kemampuan pegawai 

dalam menggunakan kemampuan kognitifnya, pegawai yang memiliki nilai kecerdasan 

intelektual yang baik tentu memiliki kecakapan dalam melaksanakan tugasnya.  

Kecerdasan intelektual dapat diukur dari berbagai aspek yang berkaitan dengan 

kemampuan kognitifnya, diantaranya : memiliki ingatan yang baik, kemampuan 

mengolah informasi, kemampuan memahami apa yang dibaca dan didengar, 

kemampuan menggunakan logika dan menganalisa serta menyelesaikan masalah dalam 

pekerjaan. 

Namun saat ini, tidak hanya kemampuan intelektual yang dianggap perlu dalam 

bekerja tetapi juga dibutuhkan kecerdasan emosi.  Selain kecerdasan intelektual 

Sumberdaya Manusia yang unggul juga seseorang yang memiliki kemampuan 

menyikapi setiap kondisi yang dihadapi dengan arif dan bijaksana (EQ).  Goleman 

dalam Marya (2012) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kecerdasan emosi 

menyumbang 80% dari faktor penentu kesuksesan seseorang sedangkan 20% yang lain 

ditentukan oleh kecerdasan intelektual. 

Namun tidak hanya kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi tinggi yang 

dapat menjadikan pegawai pintar tetapi juga harus memiliki kecerdasan  spiritual yang 

baik.  Dimana dalam bekerja juga membutuhkan kejujuran dan kesadaran yang tinggi 

akan tanggungjawab yang harus diselesaikan, karena apa yang kita kerjakan merupakan 

hal yang harus kita pertanggungjawabkan kepada sesama dan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa.  Oleh karena itu, kecerdasan spiritual mampu menyempurnakan kemampuan lain 

yaitu kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi. 
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Selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi kinerja adalah motivasi.  Motivasi 

berguna untuk meningkatkan kinerja pegawai itu sendiri, tanpa adanya motivasi 

pegawai tersebut tidak memiliki semangat dan dorongan untuk melakukan tugas yang 

diberikan.  Motivasi merupakan dorongan yang muncul dari dalam diri seorang individu 

untuk mengerjakan tugas yang diemban.  Motivasi menjadi sangat penting dalam 

pencapaian kinerja pegawai. Motivasi merupakan penggerak, alasan, dorongan yang ada 

didalam diri manusia yang menyebabkan orang itu berbuat sesuatu.  

Faktor motivasi yang akan mempengaruhi kinerja pegawai yang dimiliki 

seseorang adalah merupakan potensi, dimana seseorang belum tentu bersedia untuk 

mengerahkan segenap potensi yang dimilikinya untuk mencapai hasil yang optimal, 

sehingga masih diperlukan adanya pendorong agar seorang pegawai mau menggunakan 

seluruh potensinya. Daya dorong tersebut sering disebut motivasi. Melihat kenyataan 

tersebut, sudah saatnya pimpinan dapat lebih banyak memberikan kesempatan kepada 

pegawai mengembangkan sumber daya manusia agar lebih berprestasi dalam 

melaksanakan tugas pelayanan terhadap masyarakat. 

Selain motivasi pegawai, faktor komitmen terhadap organisasi pun dirasa 

merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai.  Ringkasan penelitian dari dulu 

hingga sekarang menunjukkan hubungan positif antara komitmen organisasi dan hasil 

yang diinginkan seperti kinerja tinggi, tingkat penggantin karyawan yang rendah dan 

tingkat ketidakhadiran yang rendah.  Sebagai contoh, sebuah studi menemukan 

hubungan yang lebih kuat antara komitmen organisasi dan kinerja orang dengan 

kebutuhan finansial rendah dari pada orang dengan kebutuhan finansial tinggi (Luthans, 

2006:250).  Dengan demikian komitmen organisasi merupakan faktor yang juga dapat 

mempengaruhi kinerja dimana semakin pegawai berkomitmen terhadap organisasi 

tempat ia bekerja maka semakin baik pula kinerja pegawai tersebut. 

Atas dasar latar belakang masalah diatas, penulis merasa perlu mengangkat 

permasalahan ini dalam suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Kecerdasan 

Intelektual, Kecerdasan Emosi, Kecerdasan Spiritual, Motivasi dan Komitmen 

Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan dan Akuntansi Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bintan”. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Kecerdasan Intelektual berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai bagian 

Keuangan dan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan? 

2. Apakah Kecerdasan Emosi berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai bagian 

Keuangan dan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan? 

3. Apakah Kecerdasan Spiritual berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai bagian 

Keuangan dan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan? 
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4. Apakah Motivasi berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai bagian Keuangan dan 

Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan? 

5. Apakah Komitmen Organisasional berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai 

bagian Keuangan dan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan? 

6. Apakah Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosi, Kecerdasan Spiritual 

Motivasi dan Komitmen Organisaional berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai 

bagian Keuangan dan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan?  

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui pengaruh Kecerdasan Intelektual terhadap Kinerja Pegawai 

bagian Keuangan dan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Kecerdasan Emosi terhadap Kinerja Pegawai 

bagian Keuangan dan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Kinerja Pegawai 

bagian Keuangan dan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Pegawai bagian 

Keuangan dan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. 

5. Untuk  mengertahui pengaruh Komitmen Organisasional terhadap Kinerja 

Pegawai bagian Keuangan dan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. 

6. Untuk mengetahui pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosi, 

Kecerdasan Spiritual, Motivasi dan Komitmen Organisasi mempunyai pengaruh 

terhadap Kinerja Pegawai bagian Keuangan dan Akuntansi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bintan. 

 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. KINERJA 

Menurut Handoko dalam Andiyanto (2011:41) kinerja merupakan keadaan emosional 

yang menyenangkan atau tidak menyenangkan.  Hal ini akan tampak dari sikap positif pegawai 

terhadap segala sesuatu yang dihadapi dilingkungan kerja.  Kinerja berhubungan erat dengan 

sikap dari pegawai terhadap pekerjaannya, situasi kerja, kerjasama antar pimpinan dengan 

pegawai, dan antar sesama pegawai.  Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sebagai hasil interaksi 

manusia dengan lingkungan kerja.  Kinerja merupakan hasil pencapaian kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara dalam Nugroho, 2011:39). 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai 

adalah kemampuan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan, dimana suatu target 

kerja dapat dilaksanakan dan diselesaikan pada waktu yang tepat atau tidak melampaui 

batas waktu yang disediakan sehingga tujuannya akan sesuai dengan keinginan 

organisasi. 
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2. KECERDASAN INTELEKTUAL 

Menurut Howard Gardner dalam Efendi (2005:81) kecerdasan adalah 

kemampuan untuk memecahkan atau meciptakan susuatu yang bernilai bagi budaya 

tertentu.  Sedangkan menurut Calvin dalam Efendi (2005:83) kecerdasan adalah sebuah 

cara yang melibatkan banyak daerah otak. Sedangkan menurut Robbins dan Judge 

(2009:57) kecerdasan imtelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk 

melakukan berbagai aktivitas mental-berpikir, menalar dan memecahkan masalah. 

Wiramiharja dalam Trihandini (2005:17) mengemukakan indikator-indikator 

dari kecerdasan intelektual, ia menyebutkan tiga indikator kecerdasan intelektual yang 

menyangkut tiga domain kognitif. Ketiga indikator tersebut meliputi kemapuan figur, 

kemampuan verbal dan kemapuan numerik. 

 

3. KECERDASAN EMOSI 

Menurut Goleman dalam Luthans (2006:332) kecerdasan emosional adalah 

kemampuan untuk mengenal perasaan diri sendiri dan orang lain, kemapuan memotivasi 

diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam 

hubungan dengan orang lain. Salovery dan Mayor dalam Luthans (2006:332) 

menjelaskan kecerdasan emosi sebagai subset kecerdasan sosial yang mencakup 

kemampuan untuk memonitor perasaan dan emosi diri sendiri dan orang lain, 

membedakan emosi dan perasaan, dan menggunakan informasi tersebut untuk 

menuntun pemikiran dan tindakan. 

Daniel Goleman (dalam Luthans, 2006:333) membagi lima kecerdasan 

emosional kedalam lima komponen yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, 

empati dan keterampilan sosial. 

 

4. KECERDASAN SPIRITUAL 

Disamping kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional, saat ini kita juga 

mengenal kecerdasan lain, yaitu kecerdasan spiritual. Adapun kecerdasan spiritual 

didefinisikan sebagai rasa moral, kemampuan menyesuaikan aturan yang kaku dibarengi 

dengan pemahaman dan cinta serta kemampuan setara untuk melihat kapan cinta dan 

pemahaman sampai pada batasannya, juga memungkinkan kita bergulat dengan ikhwal 

baik dan jahat, membayangkan yang belum terjadi serta mengangkat kita dari 

kerendahan (Zohar dan Marshal dalam Efendi, 2005:207). 

Sukidi (2002:94) mengemukakan tentang nilai-nilai dari kecerdasan spiritual 

berdasarkan komponen-komponen dalam SQ yang banyak dibuutuhkan dalam dunia 

bisnis (kerja), diantaranya adalah mutlak jujur, keterbukaan,  pengetahuan diri, fokus 

pada kontribusi dan spiritual nondogmatis. 

 

5. MOTIVASI 

Menurut Wursanto (2003:302) motivasi merupakan penggerak, alasan, dorongan 

yang ada didalam diri manusia yang menyebabkan orang itu berbuat sesuatu.  Robbins 

(2009:222) mendefinisikan motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah 
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dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Motivasi lahir dari adanya 

suatu tuntutan atau dorongan terhadap pemenuhan kebutuhan individu dan tuntutan atau 

dorongan yang berasal dari lingkungan kemudian diimplementasikan dalam bentuk 

perilaku. 

Konsep motivasi dari berbagai literatur seringkali ditekankan pada rangsangan 

yang muncul dari seseorang baik dari dalam dirinya (motivasi intrinsik) maupun dari 

luar dirinya (motivasi ekstrinsik).  Faktor intrinsik adalah faktor – faktor dari dalam 

yang berhubungan dengan kepuasan, antara lain keberhasilan mencapai sesuatu dalam 

karir, pengakuan yang diperoleh dari institusi, sifat pekerjaan yang dilakukan, kemajuan 

dalam berkarir, serta pertumbuhan profesional dan intelektual yang dialami oleh 

seseorang. Sedangkan faktor ekstrinsik atau yang bersumber dari luar dapat berupa 

kebijakan organisasi, pelayanan administrasi, supervisi dari atasan, hubungan dengan 

teman kerja, kondisi kerja, gaji yang diperoleh dan ketenangan kerja. 

 

6. KOMITMEN ORGANISASI 

Menurut Mathis dan Jackson (2000) komitmen organisasional adalah derajat 

yang mana karyawan (pegawai) percaya dan menerima tujuan-tujuan organisasi dan 

akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasi. Sedangkan menurut 

Mowday (1982) komitmen organisasional merupakan dimensi perilaku penting yang 

dapat digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan (pegawai) untuk bertahan 

sebagai anggota organisasi. 

Meyer, Allen dan Smith dalam Sopiah (2008:157) mengemukakan bahwa ada 

tiga komponen komitmen organisasional, yaitu Affective commitment, Continuance 

commitment, Normative commitment. 

 

E. KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecerdasan Emosional 

X2 

Kecerdasan Spiritual 

X3 

Motivasi 

X4 

  Komitmen Organisasi 

X5 

Kinerja Pegawai  Y 

Kecerdasan Intelektual 

X1 
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F. HIPOTESIS 

Berdasarkan Kerangka pemikiran dan hasil penelitian tedahulu, maka penulis 

merumuskan hipotesis penelitian sebagai beerikut: 

H1: Kecerdasan Intelektual berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 

H2: Kecerdasan emosi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 

H3: Kecerdasan spiritual berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 

H4:  Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 

H5: Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 

H6: Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, motivasi dan 

komitmen organasi berpengaruh siginifikan terhadap kinerja pegawai. 

 

G. OBJEK PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada tiga instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan 

yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah dan Inspektorat Daaerah. 

 

H. POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan dan 

akuntansi pada DPPKD, BAPPEDA dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan, yang 

berjumlah 49 orang. 

Sampel dalam penelitian menggunakan metode sensus, yaitu semua anggota 

populasi dijadikan sebagai sampel, dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini 

yaitu sebanyak 49 responden. 

 

I. JENIS DAN SUMBER DATA 

1. Data Primer 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner.  Metode 

kuesioner adalah penyebaran angket kuesioner tertutup berupa daftar pertanyaan 

mengenai masalah seperti kecerdasan intetelektual, kecerdasan emosi, 

kecerdasan spiritual, motivasi, komitmen organisasi dan kinerja yang ditujukan 

kepada pegawai bagian keuangan dan akuntansi di Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bintan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa 

keterangan maupun literatur yang ada hubungannya dalam penelitian yang 

sifatnya melengkapi atau mendukung data primer.  Data sekunder dalam 
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penelitian ini diperoleh dari instansi tempat penelitian berupa data jumlah 

pegawai dan struktur organisasi. 

 

J.  TEKNIK ANALISIS DATA 

 1. Uji Kualitas Data 

a. Uji validitas : Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kusioner. 

b. Uji realibilitas : Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.  

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu. 

 2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji normalitas : Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. 

b. Uji multikolnieritas : Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal. 

c.  Uji heteroskedastisitas : Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan yang lain. 

 3. Uji Regresi Linier Berganda 

Uji analisis regresi linier berganda digunakan untuk menaksir atau meramalkan 

nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan. 

Adapun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut (Priyatno, 2009:40-

41) : 

 

 𝑌 = b0+b1𝑋1+b2𝑋2+ b3𝑋3+ b4𝑋4+ b5𝑋5+e 

  

4. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (uji t) : Uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen, apakah 

pengaruhnya signifikan atau tidak. 

b. Uji Simultan (uji F) : Uji F atau uji koefisien regresi secara serentak, yaitu 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 
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serentak terhadap variabel dependen, apakah 

pengaruhnya signifikan atau tidak. 

c. Koefisien determinasi : Koefisien determinan (R²) digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar persentase sumbangan 

pengaruh variabel independen secara serentak terhadap 

variabel dependen. 

 

K. Hasil dan Pembahasan 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.901 1.340  -.672 .505 

Kecerdasan Intelektual .407 .082 .642 4.959 .000 

Kecerdasan Emosional .166 .082 .254 2.020 .050 

Kecerdasan Spritual .017 .043 .022 .403 .689 

Motivasi .066 .033 .122 1.998 .052 

Komitmen Organisasi -.007 .008 -.044 -.906 .370 

a. Dependent Variable: Kinerja 

1. Pada variabel Kecerdasan Intelektual, t hitung sebesar 4,959 dan memiliki 

nilai signifikansi sebesar 0,000, berarti t hitung lebih besar dari t tabel 

(4,959>2,011) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05), maka 

H0 ditolak, dapat disimpulkan bahwa Kecerdasan Intelektual berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja. 

2. Pada variabel Kecerdasan Emosi, t hitung sebesar 2,020 dan memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,050, berarti  t hitung lebih kecil dari t tabel 

(2,020>2,011) dengan nilai signifikansi 0,05 maka H0 ditolak, dapat 

disimpulkan bahwa Kecerdasan Emosi berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja. 

3. Pada variabel Kecerdasan Spiritual, t hitung sebesar 0,403 dan memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,689, berarti t hitung lebih kecil dari t tabel 

(0,403<2,011) dan memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 

(0,689>0,05) maka H0 tidak dapat ditolak, dapat disimpulkam bahwa 

Kecerdasan Spiritual tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja. 
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4. Pada variabel Motivasi, t hitung sebesar 1,998 dan memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,052, berarti t hitung lebih kecil dari t tabel (1,998<2,011) dan 

memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,052>0,05) maka H0 tidak 

dapat ditolak, dapat disimpulkan bahwa Motivasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja. 

5. Pada variabel Komitmen Organisasi, t hitung sebesar -0,044 dan memiliki 

nilai signifikansi sebesar 0,370, berarti t hitung lebih kecil darii t tabel (-

0,044<2,011) dan memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 

(0,370>0,05) maka H0 tidak dapat ditolak, dapat disimpulkan bahwa 

Komitmen Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja. 

Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 256.623 5 51.325 86.135 .000
b
 

Residual 25.622 43 .596   

Total 282.245 48    

a. Dependent Variable: Kinerja 

b. Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi, Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Spritual, 

Motivasi, Kecerdasan Emosional 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas , hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai   f 

hitung > f tabel (86,135>2,43) dan dengan melihat nilai probabilitasnya (sig) yang lebih 

kecil dari taraf signifikan (0,000 < 0,05) maka hipotesis H0 ditolak, maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen yaitu (X1, X2, X3, X4 dan X5) berupa variabel 

Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosi, Kecerdasan Spiritual, Motivasi dan 

Komitmen Organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen (Y) yaitu Kinerja. 

Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 
.954

a
 .909 .899 .772 

a. Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi, Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Spritual, 

Motivasi, Kecerdasan Emosional 

b. Dependent Variable: Kinerja 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat besarnya nilai adjusted R
2
 sebesar 0,899 berarti 

89,9% variabel Kinerja dipengaruhi oleh variabel Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan 
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Emosi, Kecerdasan Spiritual, Motivasi dan Komitmen Organiasi, sedangkan sisanya 

sebanyak 10,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dapat dijelaskan dalam 

penelitian ini. 

 

L. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kecerdasan Intelektual secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Pegawai bagian Keuangan dan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Bintan. 

2. Kecerdasan Emosi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Pegawai bagian Keuangan dan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bintan. 

3. Kecerdasan Spiritual secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Pegawai bagian Keuangan dan Akuntansi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bintan. 

4. Motivasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Pegawai bagian Keuangan dan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bintan 

5. Komitmen Organisasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Pegawai bagian Keuangan dan Akuntansi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bintan. 

6.  Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosi, Kecerdasan Spiritual, Motivasi 

dan Komitmen Organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Pegawai bagian Keuangan dan Akuntansi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bintan. 

 

M. SARAN 

1. Mengingat Kecerdasan Intelektual merupakan variabel yang berpengaruh 

terhadap Kinerja Pegawai Keuangan dan Akuntansi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bintan, untuk itu disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bintan dapat meningkatkan kemampuan intelektual pegawai dengan cara 

mengikutsertakan pegawai pada seminar-seminar pendidikan yang sesuai 

dengan bidangnya untuk terus meningkatkan kecerdasan intelektual 

pegawainya. Serta pemerintah juga dapat memberikan pegawai pelatihan-

pelatihan yang berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan kecerdasan 

emosi pegawai yang dapat dilakukan oleh instansi sendiri maupun 

mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan Kecerdasan Emosi. 

2. Selain itu penelitian yang membuktikan Kecerdasan Intelektual dan 

Kecerdasan Emosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

pegawai, sebaiknya Pemerintah dalam melaksanakan seleksi Pegawai 

Negeri Sipil untuk memperhatikan penerapan tes intelegensi sehingga bisa 

mendapatkan pegawai yang tepat untuk posisi yang dibutuhkan dan seleksi 
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dengan menggunakan tes EQ yang bertujuan untuk mendapatkan pegawai 

yang mampu mengelola emosinya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian lebih lanjut dari 

penelitian ini dengan mempetimbangkan variabel-variabel lain yang diduga 

berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai bagian Keuangan dan Akuntansi, 

serta memperluas ruang lingkup dalam penelitian. 
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