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ABSTRAK 

Arwita, 2017:    Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komunikasi, dan Kompensasi 

Terhadap Motivasi Kerja Pegawai PT. Pegadaian (Persero) 

Cabang Tanjungpinang. Tim Promotor: Dra. Marlia Saridewi., 

MM, dan Lia Suprihartini SE., MM 

        Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, Komunikasi, dan Kompensasi terhadap Motivasi Kerja Pegawai 

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang. Sampel yang terpilih dalam 

penelitian ini sebanyak 26 orang pegawai tetap PT. Pegadian (Persero) Cabang 

Tanjungpinang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan kuesioner. Metode analisis data menggunakan regresi linier 

berganda pada taraf signifikan 5%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 

(1) Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai 

karyawan PT. Pegadian (Persero) Cabang Tanjungpinang. (2) Komunikasi 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai PT. Pegadaian (Persero) 

Cabang Tanjungpinang. (3) Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap 

motivasi kerja pegawai PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang.  

 

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Komunikasi, dan Kompensasi terhadap 

Motivasi Kerja Pegawai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Arwita, 2017:   The effect of leadership style, communication and 

compensation on employee work motivation PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Tanjungpinang. Team Promotor : Dra. 

Marlia Saridewi., MM, dan Lia Suprihartini SE., MM 

 

        This research was conducted in order to determain the effect of leadership 

style, Communication, and Compensation On Employee Work Motivation PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang. Samples were selected in the study, 

26people permanent employee’s PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang 

. Data collection techniques used in this study is to use questionnaires. Methods 

data were analyzed using multiple liniear regression.at significant level 5%. The 

result of this study indicate that: (1) Leadership style a significant effect on 

employee work motivation PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang. (2) 

Communication a significant effect on employee work motivation PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Tanjungpinang. (3) Compensation a significant effect on 

employee work motivation PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang.  

Keywords: Leadership style, Communication, and Compensation and employee 

work motivation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. PENDAHULUAN 

       Menghadapi era global seperti sekarang ini di mana dunia persaingan yang 

semakin kompleks dan kompetitif. Di dalam berbagai bidang, terutama di dalam 

hidup organisasi. Hal paling penting yang harus diperhatikan adalah pada aspek 

sumber daya manusia, dikarenakan sumber daya manusia merupakan aset yang 

sangat vital, peran dan fungsinya bagi organisasi. Sehingga tidak dapat digantikan 

oleh peran sumber daya lainnya. 

       Menyadari akan hal tersebut maka dijumpai pada saat ini persaingan antar 

jasa gadai di Indonesia semakin ketat, baik antara perusahaan jasa gadai milik 

Negara (BUMN), Bank swasta, maupun jasa gadai swasta yang kini kian 

menjamur dilingkungan mayarakat.Untuk dapat bertahan perusahaan harus 

mampu memiliki visi dan misi yang kuat demi pencapaian tujuan perusahaan 

yang efektif dan efisien. Hal ini berdampak pada jasa gadai yang ada untuk bisa 

menghasilkan produk serta memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat saat ini. PT. Pegadian (Persero) mampu bertahan hingga saat ini 

tentunya tidak lepas dari peran pemimpin dan pegawai. 

       Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hartatik (2014:12) 

menyatakan bahwa kemajuan suatu organisasi ditentukan oleh kapabilitas SDM di 

dalamnya baik pemimpin maupun pegawainya. PT. Pegadaian (Persero) 

Tanjungpinang memiliki  tiga cabang yaitu, Cabang Tanjungpinang, Cabang 

Tanjungpinang Timur, dan Cabang Bukit Bestari. Setiap cabang tersebut memiliki 

pemimpin yang berbeda. Pemimpin yang baik mampu mengarahkan pegawainya 

untuk mencapai tujuan dan kemajuan perusahaan. 



 

 

       Berdasarkan hasil observasi melalui wawancara pada 06 April 2017 terhadap 

para pegawai PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang. Dapat diketahui  

adanya “komunikasi” yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang  terhadap  para 

pegawai PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang, seperti pendekatan 

morning breefing, closing breefing, dan group WhatsApp. Cara ini dilakukan agar 

pimpinan dapat segera mengatasi permasalahan yang ada secara tuntas. Serta tidak 

mengganggu aktivitas pegawai di dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Pada 

saat morning breefing dan closing breefing pimpinan cabang dan para pegawai 

saling bertukar pikiran dan bertukar pendapat, gunanya untuk memotivasi 

pegawai satu sama lainnya.  

       PT. Pegadaian (Persero) sejak tahun 2014 memberlakukan sistem gaji 

tertutup, yaitu gaji pegawai tidak diketahui satu sama lain. Gaji dan kompensasi 

tersebut diberikan berdasarkan kinerja pegawai masing-masing. Semakin tinggi 

produktivitas kerja pegawai maka semakin tinggi pula gaji dan kompensasi yang 

di perolehnya. Kompensasi tertutup di perusahaan berupa kompensasi langsung 

dan kompensasi tidak langsung. Adapun kompensasi langsung berupa gaji, bonus, 

insentif, dan tunjangan hari raya. Sedangkan kompensasi tidak langsung yaitu 

iuran BPJS, dana pensiun dan cuti tahunan. 

       Rachmawati (2008:144) mengungkapkan bahwa kompensasi merupakan 

faktor yang memengaruhi motivasi kerja. Kompensasi adalah salah satu cara 

organisasi untuk meningkatkan prestasi  kerja, motivasi dan kepusan kerja pada 

pegawai. Dengan adanya pemberian kompensasi yang pantas dan adil  maka dapat 

meningkatkan motivasi pegawai. SP.Wiludjeng (2007:16) mengungkapkan bahwa 



 

 

faktor lain yang memengaruhi motivasi pegwai adalah komunikasi. Pegawai di 

dalam melaksanakan pekerjaanya, tidak lepas dari peran komunikasi dengan 

sesama rekan kerja, atasan dan bawahan. Komunikasi yang baik dapat menjadi 

sarana yang tepat dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai. 

        Berdasarkan hasil data survei awal hasil penilaian kinerja pegawai tahun 

2015-2016 di PT. Pegadaian (Persero) dilihat adanya kinerja pegawai yang 

berdampak pada penurunan motivasinya. Maka perusahaan harus dapat 

melakukan upaya-upaya meningkatkan motivasi kerja pegawai  untuk kemajuan 

perusahaan.  

        Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini berjudul “Pengaruh 

Gaya Kepemimpinan, Komunikasi, dan Kompensasi terhadap Motivasi Kerja 

Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang. 

2.    KAJIAN PUSTAKA  

2.1.  Manajemen Sumber Daya Manusia 

         PB.Triton (2010:13) mengungkapkan bahwa manajer sejati adalah orang 

memiliki kemampuan menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan-tujuan 

yang besar yang tidak mungkin dicapai apabila dilakukan sendirian. Seiring 

dengan kemajuan dan tantangan zaman, manajemen sumber daya manusia terus 

berkembang dan berevolusi baik dalam pengertian maupun paradigmanya. Hal 

menarik yang layak diperhatikan dalam suatu perkembangan manajemen sumber 

daya manusia adalah ditemukannya kecenderungan-kecenderungan baru yang 

akan berdampak sangat positif terhadap perkembangan dan efektivitas organisasi, 



 

 

baik pada organisasi publik,organisasi berskala besar, organisasi komersial 

maupun organisasi nirlaba. 

2.2 Gaya Kepemimpinan 

          Rivai (2004:34) gaya kepemimpinan pada dasarnya merupakan suatu cara 

bagaimana seorang pemimpin memengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan 

mengendalikan bawahannya dengan cara-cara tertentu, sehingga bawahannya 

dapat menyelesaikan tugas pekerjaannya secara efektif dan efisien. Sedangkan 

menurut Arifin (2012:1) pemimpin ialah seseorang peribadi yang memiliki 

kecakapan dan kelebihan (khususnya di satu bidang) sehingga mampu 

memengaruhi orang-orang lain yang bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas 

tertentu demi tercapainya satu atau beberapa tujuan. 

        Nawawi (2003:15) mengungkapkan gaya kepemimpinan adalah perilaku atau 

cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam memengaruhi pikiran, 

perasaan, sikap dan prilaku para anggota organisasi atau bawahannya. 

Beberapa Gaya kepemimpinan menurut Nawawi (2003:16) antara lain adalah 

sebagai berikut  

1. Gaya Kepemimpinan Otoriter 

Otoriter ini menghimpun sejumlah perilaku atau gaya kepemimpinan yang 

bersifat terpusat pada pemimpin (sentralistik) sebagai satu-satunya 

penentu, penguasa, dan pengendali anggota organisasi dan kegiatannya  

dalam usaha mencapai tujuan organisasi. 

2. Gaya Kepemimpinan Demokratis. 



 

 

Kepemimpinan Demokratis berorientasi pada manusia, dan memberikan  

bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Terdapat koordinasi 

pekerjaan pada semua bawahan, dengan penekanan pada rasa tanggung 

jawab internal (pada diri sendiri) dan kerjasama yang baik. Kekuatan 

kepemimpinan demokratis ini bukan terletak pada person atau individu  

pemimpin, akan tetapi kekuatan justru terletak pada partisipasi aktif dari 

setiap warga kelompok. 

2.3  Komunikasi 

          SP. Wiludjeng (2007:166) mengungkapkan bahwa dalam sebuah organisasi 

atau perusahaan manajer akan terlibat secara intensif dengan komunikasi. Manajer 

harus selalu mengomunikasikan tujuan, kebijakan, prosedur, tata tertib yang 

berlaku dalam organisasi. Sehingga dapat dikatakanbahwa  komunikasi dalam 

kegiatan seorang manajer memiliki arti yang sangat penting, karena komunikasi 

diterapkan dalam semua fungsi manajerial.  

Menurut Muhammad (2014:95) pada dasarnya ada dua bentuk dasar komunikasi 

yang lazim digunakan dalam organisasi, yaitu komunikasi Lisan, dan tertulis 

yaitu: 

1. Komunikasi lisan dapat didefinisikan sebagai suatu  proses di mana 

seorang pembicara berinteraksi secara lisan dengan pendengar untuk 

memengaruhi tingkah laku penerima. Seperti pidato, berbagai diskusi 

formal satu kelompok. 

2. Komunikasi Tertulis 



 

 

Adalah apabila keputusan yang akan disampaikan oleh pimpinan itu 

disampaikan dalam simbol-simbol yang dituliskan pada kertas atau pada 

tempat lain yang bisa dibaca, kemudian dikirim kepada karyawan yang 

dimaksudkan. Komunikasi tertulis meliputi memo, surat, pesan instan, 

majalah organisional, pengumuman, yang ditempelkan di papan bulletin, 

atau sarana-ssarana lain yang disampaikan melalui tulisan simbol. 

2.4    Kompensasi 

        Hasibuan (2014:118) mengungkapkan kompensasi adalah semua pendapatan 

yang berbentuk uang,barang langsung atau tidak langsung yang diterima 

karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

       Hasibuan (2014:118) mengungkapkan kompensasi dibedakan menjadi dua 

yaitu:  

1. Kompensasi langsung merupakan hak bagi karyawan dengan menjadi 

kewajiban perusahaan untuk membayarnya, yang berupa gaji, bonus insentif, 

dan tunjangangan hari raya. 

2. Kompensasi tidak langsung merupakan kompensasi yang diberikan 

berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha 

untuk meningkatkan kesejahteraan mereka seperti uang pensiun, iuran BPJS, 

dan cuti tahuanan . 

2.5   Motivasi 

        Mitchell dalam Winardi (2008:1) menyatakan bahwa ada macam-macam 

rumusan untuk istilah motivasi, seperti: “motivasi mewakili proses-proses 

psikologikal, yang menyebabkan timbulnya, dan diarahkannnya, dan terjadinya 



 

 

persistensi kegiatan-kegiatan sukarela (voulunter) yang diarahkan ke arah tujuan 

tertentu .Winardi (2008:3) mengungkapkan bahwa para individu bertindak karena 

adanya sejumlah kekuatan yang mendorong, yang ada dalam diri mereka sendri 

diwakili oleh istilah-istilah seperti: 

1. Keinginan-keinginan (wants), 

2. Kebutuhan-kebutuhan (needs) 

3. Perasaan takut (fears). 

3. HIPOTESIS 

        Narbuko (2012:141), mengungkapkan hipotesis merupakan dugaan 

sementara yang masih dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Dan 

hipotesis terbentuk sebagai hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan 

dari penelitian terdahulu yang dipaparkan sebelumnya maka hipotesis dari 

penenelitian ini adalah  

H1 : Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap motivasikerja pegawai. 

H2 : Komunikasi berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai. 

H3 : Kompensasi berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai. 

H4 : Gaya kepemimpinan, komunikasi, dan kompensasi secara bersama-sama. 

berpengaruh secara terhadap motivasi kerja pegawai.   

4. METODE PENELITIAN 

        Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa 

angka-angka, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan uji statistk  untuk 

membantu menganalisis data SPSS (Statistic Package Social Sciences). Penelitian 



 

 

ini menggunakan sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data.  

5. METODE PENENTUAN POPULASI DAN SAMPEL 

5.1 Populasi 

        Sugiono (2015:80) mengungkapkan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai. PT. 

Pegadaian  (Persero) Cabang Tanjungpinang. 

5.2 Sampel 

        Sugiono (2015: 156) mengungkapkan  bahwa sampling jenuh adalah teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Hal ini 

dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Maka dalam 

penelitian ini mengambil 26 sampel dari seluruh anggota pegawai PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Tanjungpinang 

6. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

6.1  Analisis Statistik Deskriptif 

        Sugiono (2012 :147) mengungkapkan statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi 

 

 

 

 



 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

GAYA 

KEPEMIMPINAN 
26 14 29 23,04 3,779 

KOMUNIKASI 26 12 23 18,62 2,758 

KOMPENSASI 26 14 29 24,77 3,570 

MOTIVASI KERJA 26 14 30 22,38 4,290 

Valid N (listwise) 26     

 

6.2 Uji Validitas  

        Uji validitas dilakukan untuk mengukur valid dan tidak nya suatu kuesioner. 

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa masing-masing pernyataan akan 

terklarifikasi pada variabel-variabel yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, 

untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, dilakukan 

dengan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf 0,05 dan berdasarkan 

Korelasi Brivariate Pearson (Pearson Product Moment) atau yang biasa disebut 

dengan r hitung. 

 

NO Variabel Rhitung Rtabel Keterangan 

 Gaya 

Kepemimpinan 

   

1 1 0,803 0,388 Valid 

2 2 0,820 0,388 Valid 

3 3 0,803 0,388 Valid 

4 4 0,859 0,388 Valid 

5 5 0,646 0,388 Valid 

6 6 0,768 0,388 Valid 

 Komunikasi    

7 1 0,245 0,388 Tidak Valid 

8 2 0,856 0,388 Valid 

9 3 0,830 0,388 Valid 

10 4 0,856 0,388 Valid 



 

 

11 5 0,817 0,388 Valid 

12 6 0,560 0,388 Valid 

 Kompensasi    

13 1 0,874 0,388 Valid 

14 2 0,841 0,388 Valid 

15 3 0,874 0,388 Valid 

16 4 0,882 0,388 Valid 

17 5 0,729 0,388 Valid 

18 6 0,701 0,388 Valid 

 Motivasi    

19 1 0,864 0,388 Valid 

20 2 0,741 0,388 Valid 

21 3 0,633 0,388 Valid 

22 4 0,885 0,388 Valid 

23 5 0,822 0,388 Valid 

24 6 0,863 0,388 Valid 

 

6.3 Uji Reliabilitas 

        Reliabilitas menunjukkan sesuatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat 

dipercaya untuk di gunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

crobach alpha (α) > 0,60. Hasil pengujian realiabilitas masing-masing variabel 

terlihat pada tabel 4.12 berikut : 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach,s Alpha Keterangan 

Gaya Kepemimpinan 0,866 Reliabel 

Komunikasi 0,700 Reliabel 

Kompensasi 0,729 Reliabel 

Motivasi 0,888 Reliabel 

 



 

 

6.4   UJI ASUMSI KLASIK 

6.4.1 Uji Normalitas 

        Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residu (perbedaan yang 

ada) yang diteliti memiliki distribusi normal atau tidak normal. Normalitas data 

dalam penelitian dapat dilihat dengan caramemperhatikan titik-titik pada Normal 

P-Plot of Regression Standarized Residual dan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Persyaratan uji normalitas grafik normal P-Plot adalah apabila garis (titik-titik) 

yang menyebar mengikuti arah garis diagonal.Untuk uji K-S yakni nilai hasil Uji 

K-S > dibandingkan taraf signifikasi 0,05 maka residual tersebut telah normal. 

 

 



 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Standardized Residual 

N 26 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,93808315 

Most Extreme Differences Absolute ,114 

Positive ,099 

Negative -,114 

Test Statistic ,114 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

6.4.2 Uji Multikolinearitas 

        Menurut Wibowo (2012:87) uji multikoliniearitas adalah dengan melihat 

nilai masing–masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya yang dapat 

dilihat berdasarkan nilai VIF (Variance Inflation Factor). Menurut Algifari 

sebagaimana dikutip dalam Wibowo (2012:87) nilai VIF kurang dari 10, itu 

menunjukkan model tidak terdapat gejala multikoliniearitas, artinya tidak terdapat 

hubungan antar variabel bebas. 

 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 GAYA 

KEPEMIMPINA

N 

,301 3,317 

KOMUNIKASI ,346 2,887 

KOMPENSASI ,794 1,260 

a. Dependent Variable: MOTIVASI 



 

 

          Dapat dilihat bahwa variabel Gaya Kepemimpin memliki nilai VIF 3,317, 

variabel Komunikasi memiliki nilai VIF 2,887, variabel Kompensasi memiliki 

nilai VIF 1,260. Dari penjelasan tersebut nilai VIF tidak ada diatas 10, hal ini 

berarti ketiga variabel independen tersebut tidak terdapat hubungan 

multikolinearitas dan dapat digunakan untuk memprediksi Motivasi. 

6.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

        Uji heteroskedastisitas diperlukan untuk menguji ada tidaknya gejala ini. Untuk 

melakukan uji tersebut pada beberapa metode yang dapat digunakan, misalnya 

metode Barlet dan Rank Spearman atau Uji Spearman`s rho, metode grafik Park 

Gleyser. 

 

       Dari hasil uji heteroskedastisitas melalui uji glesyer dapat dilihat bahwa nilai 

signifikan ≥,005, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

6.5 Uji Linear Berganda 

       Menurut Wibowo (2012: 126 ) analisis regresi linear berganda pada dasarnya 

merupakan analisis yang memiliki pola teknis dan subtansi yang hampir sama dengan 

analisis regresi linear sederhana. Model regresi linear berganda dengan sendirinya 

menyatakan suatu bentuk hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,845E-15 5,867  ,000 1,000 

GAYA KEPEMIMPINAN ,000 ,151 ,000 ,000 1,000 

KOMUNIKASI ,000 ,175 ,000 ,000 1,000 

KOMPENSASI ,000 ,172 ,000 ,000 1,000 



 

 

menyatakan suatu bentuk hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen 

dengan variabel dependennya 

 

 

        Berdasarkan uji regresi linear berganda diperoleh persamaan linear berganda 

sebagai berikut : 

 

 

 

6.6 Pengujian Hipotesis 

6.6.1 Uji Hipotesis Secara Parsial (uji t) 

        Uji t berfungsi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang terdapat 

didalam model secara parsial (terpisah) terhadap variabel terikat, dengan cara 

membandingkan probabilitas dengan taraf signifikan yaitu 5% atau 0,05.  

        Berikut ini adalah hasil uji t pada gaya kepemimpinan (X1 , komunikasi 

     dan kompensasi (X3) terhadap Motivasi kerja pegawai(Y) secara parsial 

(terpisah). 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12,621 5,867  -2,151 ,043 

GAYA 

KEPEMIMPINAN 
,559 ,151 ,493 3,705 ,001 

KOMUNIKASI ,317 ,175 ,257 1,808 ,084 

KOMPENSASI ,608 ,172 ,506 3,541 ,002 

a. Dependent Variable: MOTIVASI 

 

Y = 12,621+ 0,559X1+0,317X2+0,608X3+e 

 



 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -12,621 5,867  -2,151 ,043 

GAYA 

KEPEMIMPINAN 
,559 ,151 ,493 3,705 ,001 

KOMUNIKASI ,317 ,175 ,257 1,808 ,084 

KOMPENSASI ,608 ,172 ,506 3,541 ,002 

a. Dependent Variable: MOTIVASI 

 

        Untuk memperoleh nilai r tabel (α/2 ; n-k-1) yaitu nilai signifikan dibagi 2. 

Kemudian, jumlah responden dikurang jumlah variabel independen di kurang 

satu. Sehingga diperoleh perhitungan (0,05/2 ; 26-3-1) = (0,025 ;22), yang berarti 

nilai persentase 0,025 dan jumlah distribusi t 22. Jadi nilai t tabel = 2,07387. 

1. Uji Hipotesis 1 (H1) 

        Dapat dilihat bahwa hasil pengujian hipotesis gaya kepemimpinan diperoleh 

thitung = 3,705≥ttabel = 2,07387 (lihat t tabel). Dengan demikian berarti bahwa 

secara parsial gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap motivasi kerja 

pegawai.Demikian pula nilai signifikan 0,01≤0,05 yang berarti ada pengaruh 

signifikan, hipotesisi pada penelitian ini menolak H0, Ha diterima 

(H1: Gaya kepemimpinn berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai).  

2.     Uji Hipotesis 2 (H2) 

       Dapat dilihat bahwa hasil pengujian hipotesis komunikasi diperoleh thitung = 

1,808≤ttabel2,07387.Demikian pula nilai signifikan sebesar 0,08≤0,05. Maka  



 

 

berarti ada pengaruh signifikan. Hipotesis dalam penelitian ini H0 ditolak, dan Ha 

diterima. 

(H2: Komunikasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai). 

3.     Uji Hipotesis  3 (H3) 

 Dapat dilihat bahwa hasil pengujian hipotesis kompensasi diperoleh thitung = 

3,5421≥dari ttabel = 2,07387. Dengan demikian berarti bahwa secara parsial 

kompensasi berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai. Demikian pula nilai 

signifikan sebesar 0,02< 0,05 yang berarti ada pengaruh signifikan. Hipotesis 

dalam penelitian ini H0 ditolak, Ha diterima.  

(H3 : Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai). 

6.6.2 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji f) 

Uji F berfungsi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang terdapat di 

dalam model secara bersama (simultan) terhadap variabel terikat, dengan cara 

membandingkan probabilitas dengan taraf signifikan yaitu 5% atau 0,05. 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 285,515 3 95,172 11,989 ,000
b
 

Residual 174,639 22 7,938   

Total 460,154 25    

a. Dependent Variable: MOTIVASI 

b. Predictors: (Constant), KOMPENSASI, GAYA KEPEMIMPINAN, KOMUNIKASI 

 

Dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 11,898> F tabel sebesar 3.05 

dan nilai signifikansi sebesar 0,00< 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima.  



 

 

(H4: Gaya kepemimpinan, komunikasi, dan kompensasi, dan secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai PT. Pegadaian (Persero)  

Cabang Tanjungpinang. 

6.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R
2) 

Menurut Wibowo (2012: 135) analisis ini digunakan dalam hubungannya untuk 

mengetahui jumlah atau persentase sumbangan pengaruh variabel bebas dalam model 

regresi yang secara serantak atau bersama-sama memberikan pengaruh terhadap 

variabel tidak bebas. Jika koefisien angka yang ditunjukan memperlihatkan sejauh 

mana model yang terbentuk dapat menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Uji R 

Square digunakan untuk mengetahui jumlah atau persentase sumbangan pengaruh 

variabel bebas dan variabel terikat dalam model regresi yang secara serentak atau 

bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel tidak bebas 

 

 

 

 

 

          Dari hasil diatas menunjukkan bahwa Adjusted R Square adalah sebesar 0,569 

atau 56,9%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel 

independen yaitu gaya kepemimpinan, komunikasi, dan kompensasi terhadap 

motivasi kerja pegawai sebesar 56,9% . Sedangkan sisanya 43,1% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 

1 
,788

a
 ,620 ,569 2,817 



 

 

 

7. KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1  Kesimpulan 

        Berdasarkan penelitian Gaya Kepemimpinan, Komunikasi, dan Kompensasi 

terhadap Motivasi Kerja Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komunikasi, Kompensasi  secara Parsial terhadap 

Motivasi Kerja adalah sebagai berikut : 

1. Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai 

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang. 

2. Komunikasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang. 

3. Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang. 

4.  Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Gaya Kepemimpinan, 

Komunikasi, dan Kompensasi terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pegadaian 

(Persero) Cabang Tanjungpinang. 

7.2 Saran 

        Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang diberikan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penelitilain  yang akan meneliti lebih lanjut, untuk memperluas variabel 

penelitian selain Gaya Kepemimpinan, Komunikasi, Kompensasi dan 

Motivasi Kerja, pada  PT. Pegadaian  (Persero) Cabang Tanjungpinang. 



 

 

2. Karena jumlah responden sedikit sehingga tidak dapat menarik kesimpulan, 

maka disarankan untuk penelitian yang akan datang untuk dapat menambah 

jumlah responden. 
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