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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah  kompensasi, 

lingkungan kerja, gaya kepemimpinan serta motivasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi dan keuangan pada PT. 

Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Riau Kepri cabang 

Tanjungpinang. Teknik pengujian dalam penelitian ini menggunakan 

uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji regeresi 

linear berganda serta uji t dan uji f untuk menganalisis 

hipotesis. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi tidak 

memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan, lingkungan kerja 

tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan, gaya 

kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan motivasi 

tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Secara simultan 

hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi, 

lingkungan kerja, gaya kepemimpinan serta motivasi memiliki 

pengaruh terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi dan keuangan 

pada PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Riau Kepri cabang 

Tanjungpinang. 

 

Kata Kunci : Kompensasi, Lingkungan Kerja, Gaya kepemimpinan, 

Motivasi, Kinerja 

 

1. Pendahuluan 
Semakin berkembangnya roda perekonomian di dunia bisnis maka 

semakin banyak pula persaingan yang terjadi di dalam dunia 

bisnis tersebut, misalnya pada bisnis perbankan terutama bank-

bank umum seperti PT. Bank Syariah Mandri dan PT. Bank Riau 

Kepri cabang Tanjungpinang, untuk mampu bertahan dan bersaing 

maka perusahaan perbankan ini harus mampu meningkatkan kinerja 

karyawan yang dimilikinya terutama karyawan bagian akuntansi dan 

keuangan, karena karyawan pada bidang ini sangat berperan 

penting dalam menghasilkan informasi-informasi yang berguna bagi 

para pengguna informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan 

dengan tujuan memajukan perusahaan tersebut. Karyawan merupakan 

aset yang paling berharga dalam sebuah perusahaan meskipun tidak 

dicantumkan dalam laporan keuangan karena karyawan ini lah yang 

mengendalikan segala sumber daya yang terdapat didalam sebuah 

perusahaan. Upaya-upaya yang dilakukan perusahaan dalam usahanya 

meningkatkan kinerja karyawan yang dimilikinya yaitu  dengan 

memberikan kompensasi yang layak, menciptakan  lingkungan kerja 
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yang nyaman serta pemimpin yang memperhatikan bawahannya dan 

mampu memberikan motivasi agar karyawan lebih maksimal dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Kompensasi merupakan jumlah paket 

yang ditawarkan perusahaan atau organisasi kepada pekerja 

sebagai imbalan atas penggunaan tenaga kerjanya (Wibowo, 2010). 

Selain kompensasi, lingkungan kerja juga mempengaruhi kinerja 

karyawan, Menurut Nitisemito lingkungan kerja adalah sesuatu 

yang ada di sekitar para pekerja dan dapat mempengaruhi dalam 

melaksanakan tugas yang dibebannya. Lingkungan kerja terbagi 

menjadi dua jenis yaitu lingkungan kerja fisik dan non fisik( 

Khoriyah, 2009). Gaya kepemimpinan seorang pemimpin juga 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja 

bawahannya. Seorang pemimpin harus mampu memberdayakan anak buah 

yang dipimpinnya sehingga mengerti tujuan yang ingin dicapai 

perusahaan. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin menurut Sutarto 

dapat dilihat dari cara pemimpin tersebut memberi perintah, 

memberikan tugas, cara berkomunikasi dengan bawahannya, cara ia 

membuat keputusan, mendorong semangat bawahannya, cara 

memberikan bimbingan, menegakkan disiplin kerja, mengawasi 

pekerjaan karyawan, serta cara menegur kesalahan bawahannya dan 

lain-lain (Sutrisno, 2009). Tidak hanya faktor-faktor diatas 

yang perlu diperhatikan pihak perusahaan masih ada faktor lain 

yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kinerja karyawan 

yaitu faktor motivasi. Motivasi merupakan suatu faktor yang 

mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu 

(sutrisno, 2009). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah: apakah kompensasi, 

lingkungan kerja, gaya kepemimpinan serta motivasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi dan keuangan pada PT. 

Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Riau Kepri cabang 

Tanjungpinang baik secara parsial maupun secara  simultan? 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: untuk mengetahui apakah kompensasi, 

lingkungan kerja, gaya kepemimpinan serta motivasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi dan keuangan pada PT. 

Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Riau Kepri cabang 

Tanjungpinang baik secara parsial maupun secara  simultan. 

 

2. Tinjauan Teori 
2.1. Kompensasi 

Werther dan Davis mendefinisikan kompensasi sebagai apa 

yang diterima pekerja sebagai tukaran atas kontribusinya kepada 

perusahaan (Wibowo, 2010). Komponen-komponen dari kompensasi 

antara lain adalah: gaji dan upah yang merupakan salah satu 

alasan bagi karyawan untuk bekerja, memperoleh prestasi, 

mengembangkan diri serta beraktualisasi diri. Insentif, bonus 

dan komisi merupakan tambahan di luar gaji bulanan yang bisa 

mereka dapat. Insentif, bonus dan komisi ini diberikan kepada 

karyawan tertentu atas keberhasilan dan prestasinya dalam 

usahanya memajukan perusahaan. Tunjangan merupakan tambahan dari 

kompensasi yang diberikan dalam rangka menumbuhkan kepuasan dan 

semangat karyawan dalam melakukan pekerjaan. Fasilitas merupakan 



UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG  3 

 

perlengkapan yang disediakan pihak perusahaan untuk memudahkan 

karyawan melakukan pekerjaannya. Pada umumnya jenis fasilitas 

yang sering disediakan oleh pihak perusahaan antara lain 

fasilitas lingkungan kerja, fasilitas kesehatan, fasilitas 

transportasi, fasilitas makan siang, fasilitas perumahan, 

fasilitas komputer dan fasilitas lainnya (Sutrisno, 2009). 

 

2.2. Lingkungan Kerja 
Menurut Marbun  lingkungan kerja merupakan semua faktor 

fisik, psikologis, sosial jaringan dan hubungan yang berlaku 

dalam perusahaan yang berpengaruh terhadap karyawan (Aribowo, 

2011). Faktor fisik meliputi  perlengkapan penerangan, 

kebersihan serta fasilitas yang disediakan pihak perusahaan. 

Faktor psikologis antara lain adanya jaminan keamanan lingkungan 

kerja yang diberikan pihak perusahaan. Sementara faktor hubungan 

sosial yaitu hubungan antara karyawan dengan pemimpin dan 

sebalikny serta hubungan antar sesama karyawan. 

 

2.3. Gaya Kepemimpinan 
George R. Terry menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan 

suatu aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang agar diarahkan 

mencapai tujuan organisasi (Thoha, 2009). Dalam melaksanakan 

upaya kepemimpinan yang efektif selain memiliki kemampuan 

mempengaruhi bawahan seorang pemimpin juga harus memperhatikan 

gaya kepemimpinan yang diterapkannya. Secara luas pengembangan 

teori kepemimpinan dapat pula didekati dengan teori path-goal 

yang mempergunakan kerangka teori motivasi. Dalam teori ini 

terdapat empat jenis gaya kepemimpinan yaitu: Kepemimpinan 

Direktif, tipe ini bersifat otokratis, bawahan tahu senyatanya 

apa yang diharapkan darinya dan pengarahan yang khusus diberikan 

oleh pimpinan dalam model ini tidak ada partisipasi dari 

bawahan. Kepemimpinan yang mendukung ( supportive leadership), 

kepemimpinan model ini mempunyai kesediaan untuk menjelaskan 

sendiri, bersahabat, mudah didekati dan mempunyai perhatian 

kemanusiaan yang murni terhadap para bawahannya. Kepemimpinan 

Pertisipatif, gaya kepemimpinan ini, pemimpin berusaha meminta 

dan mempergunakan saran-saran dari para bawahannya namun 

pengambilan keputusan masih tetap berada padanya. Kepemimpinan 

yang berorientasi pada prestasi gaya kepemimpinan ini menetapkan 

serangkaian tujuan yang menantang para bawahannya untuk 

berprestasi. Demikian pula pemimpin memberikan keyakinan kepada 

mereka bahwa mereka mampu melaksanakan tugas pekerjaan mencapai 

tujuan secara baik dan memberikan penghargaan kepada karyawan 

yang memiliki hasil kerja yang baik. 

 

2.4. Motivasi 
Menurut para ahli motivasi merupakan serangkaian upaya 

untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dengan mengetahui 

terlebih dahulu tentang apa yang membuat seseorang bergerak 

(wahjono, 2010). Terdapat tiga teori awal tentang motivasi 

yaitu: Teori Jenjang Kebutuhan Mashlow menghipotesiskan bahwa 

didalam diri manusia terdapat lima kebutuhan yang berjenjang 

mulai dari kebutuhan tingkat dasar yaitu fisiologis, keamanan, 
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hubungan sosial, pengakuan dan penghargaan hingga kebutuhan 

tingkat tertinggi yaitu aktualisasi diri yang dimiliki manusia. 

Teori X dan Y, Douglas MCGregor mengemukakan dua tipe yang 

berbeda mengenai manusia yaitu tipe pemalas atau negatif yang 

ditandai dengan teori X dan tipe pekerja atau tipe positif yang 

ditandai dengan teori Y. Teori Dua Faktor Hezberg, teori Hezberg 

ini juga sering disebut teori motivasi-hygiene, teori ini juga 

merupakan teori motivasi yang banyak dipraktikan dalam 

organisasi atau perusahaan. Hazberg melakukan penelitian dengan 

menginterview sejumlah orang, ia mengelompokkan dua faktor yang 

mempengaruhi prilaku yaitu : Hygiene Faktor, faktor ini 

berkaitan dengan konteks kerja dan arti lingkungan kerja bagi 

inividu. Faktor-faktor higienis yang dimaksud adalah kondisi 

kerja, dasar pemberian gaji, kebijakan organisasi, hubungan 

antar personal serta kualitas pengawasan. Satisfier Faktor, 

faktor ini merupakan faktor kepuasan seseorang yang berhubungan 

denngan pekerjaannya, bagaimana ia menikmati serta menjalankan 

pekerjaannya. Faktor-faktor yang dimaksud adalah prestasi, 

pengakuan, tanggung jawab sertakesempatan untuk berkembang. 

 

2.5. Kinerja 
Armstrong dan Baron mengatakan bahwa kinerja merupakan 

hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan strategis 

organisasi, kepuasan konsumen, dan memberi kontribusi pada 

ekonomi. Dengan demikian kinerja adalah tentang melakukan 

pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut 

(Wibowo, 2010). Gomes mengemukakan beberapa tipe kriteria 

kinerja karyawan sebagai berikut (Aribowo, 2011) : 

1. Quantity of Work, yaitu jumlah hasil kerja yang didapat 

dalam suatu periode waktu yang ditentukan; 

2. Quality of work, yaitu kualitas kerja yang dicapai 

berdasarkan syarat-syarat kesesuain dan kesiapan; 

3. Job Knowladge,  yaitu luasnya pengetahuan mengenai 

pekerjaan dan keterampilan; 

4. Creativeness, yaitu keaslian gagasan yang dimunculkan dan 

tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan 

yang timbul; 

5. Cooperative, yaitu kesediaan untuk bekerja sama dengan 

orang lain; 

6. Dependability, yaitu kesadaran dan dapat dipercaya dalam 

hal kehadiran dan penyelesaian kerja; 

7. Initiative, yaitu semangat untuk melaksanakan tugas-tugas 

baru dan dalam memperbesar tanggung jawabnya; 

8. Personal qualities, yaitu menyangkut kepribadian 

kepemimpinan, keramahtamahan serta integritas pribadi. 
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2.6. Model Penelitian  
Gambar 2.1 

Model Pemikiran 

 

                      H1 

                                                                H2 

                                                                H3 

                                                                H4 

                               H5                                          

 

H1:Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian 

akuntansi dan keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri dan 

PT. Bank Riau Kepri cabang Tanjungpinang; 

H2:Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

bagian akuntansi dan keuangan pada PT. Bank Syariah 

Mandiri dan PT. Bank Riau Kepri cabang Tanjungpinang; 

H3:Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

bagian akuntansi dan keuangan pada PT. Bank Syariah 

Mandiri dan PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang; 

H4:Motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian 

akuntansi dan keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri dan 

PT. Bank Riau Kepri cabang Tanjungpinang. 

H5:Kompensasi, Lingkungan Kerja, Gaya Kepemimpinan serta 

Motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian 

akuntansi dan keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri dan 

PT. Bank Riau Kepri cabang Tanjungpinang. 

 

3. Metodologi Penelitian 
3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian 

akuntansi dan keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. 

Bank Riau Kepri cabang Tanjungpinang yang berjumlah 33 orang. 

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian sensus dimana 

seluruh populasi digunakan sebagai responden. Menurut Sugiyono 

penelitian sensus atau sampling jenuh merupakan teknik penentuan 

sampel dimana seluruh populasi digunakan sebagai sampel, hal ini 

sering dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil atau 

penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang 

sangat kecil (Dharmawan, 2011). 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh 

melalui sumber asli secara langsung. Teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data primer ini adalah dengan alat kuesioner, 

kuesioner disebarkan kepada responden dengan panduan serta tata 

cara pengisian kuesioner. Sementra itu data sekunder merupakan 

Kompensasi (X1) 

 

Gaya                                          

Kepemimpinan (X3) 

Lingkungan kerja 

(X2) 

Motivasi (X4) 

 

Kinerja Karyawan 

bagian Akuntansi 

dan Keuanangn 

(Y) 
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data yang diperoleh dari lembaga yang bersangkutan maupun dari 

jurnal, skripsi dan buku-buku yang menjadi referensi dalam 

penelitian. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan memberikan daftar 

pertanyaan kepada karyawan. Skala yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala likert yaitu skala yang berisikan 

lima tingkatan preferensi jawaban dengan pilihan (1) Sangat 

Tidak Setuju (STS),(2) Tidak Setuju (TS), (3) Ragu-ragu ( R ), 

(4) Setuju ( S ),(5) Sangat Setuju (SS) 

 

3.4. Definisi Operasional dan Indikator 
1. Kompensasi 

Sofyandi berpendapat bahwa kompensasi merupakan biaya yang 

harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan harapan bahwa 

perusahaan akan memperoleh imbalan dalam bentuk prestasi kerja 

dari karyawannya. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur 

kompensasi adalah sebagai berikut (Dito,2010): 

 Upah dan gaji 

 Bonus 

 Tunjangan  

 Fasilitas 

2. Lingkungan kerja  

Lingkungan kerja merupakan kondisi tempat dimana karyawan 

bekerja melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya setiap hari. 

Menurut Marbun lingkungan kerja merupakan semua faktor fisik, 

psikologis, dan hubungan sosial yang berlaku dalam perusahaan 

yang berpengaruh terhadap karyawan ( Aribowo, 2011). Berdasarkan 

definisi menurut Marbun maka indikator untuk lingkungan kerja 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Faktor fisik antara lain perlengkapan penerangan, kebersihan 

serta fasilitas yang disediakan pihak perusahaan 

 Faktor psikologis antara lain adanya jaminan keamanan 

lingkungan kerja yang diberikan pihak perusahaan 

 Faktor hubungan sosial yaitu hubungan antara karyawan dengan 

pemimpin dan sebalikny serta hubungan antar sesama karyawan. 

3. Gaya Kepemimpinan 

Kepemimpinan menurut Mansour dan Waldman merupakan suatu 

sikap yang dimiliki oleh kepala bagian agar dapat mempengaruhi 

dan mengarahkan para karyawan untuk dapat bekerja sama dalam 

melaksanakan kegiatan tertentu dalam mencapai suatu tujuan 

(Aribowo,2011). Seorang pemimpin memilki gaya masing-masing 

dalam memimpin, mempengaruhi serta mengarahkan para karyawan 

tersebut.  Adapun indikator gaya kepemimpinan dalam penelitian 

ini berdasarkan tiga jenis gaya kepemimpinan yang dipilih yaitu: 

 Gaya kepemimpinan yang mendukung 

 Gaya kepemimpinan partisipatif 

 Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi  

4. Motivasi 
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Sopiah mengatakan bahwa motivasi sebagai keadaan dimana usaha 

dan kemauan keras seseorang diarahkan kepada pencapaian hasil 

atau tujuan tertentu (Dito,2010). Adapun indikator motivasi 

berdasarkan teori Mashlow  adalah sebagai berikut 

(sutrisno,2009): 

 Fisiologis  

 Keamanan 

 Sosial  

 Pengghargaan 

 Aktualisasi 

5. Kinerja 

Kinerja merupakan proses dan hasil kerja yang di hasilkan 

oleh para karayawan untuk suatu badan usaha dalam mencapai 

tujuannya. Adapun indikator kinerja diukur dengan pendapat 

responden  sebagai berikut : 

a. Kualitas kerja yaitu mutu pekerjaan sebagai output yang 

dihasilkan. 

b. Kuantitas kerja yaitu jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan 

dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. 

c. Pengetahuan pekerjaan yaitu luasnya pengetahuan mengenai 

pekerjaan sehingga mudah memahami pekerjaan yang harus 

dilakukan. 

d. Kerja sama yaitu bersedia bekerja sama dengan orang lain. 
 

3.5. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan software 17.00 for windows. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: uji instrumen (uji 

validitas dan uji reliabilitas), analisis data (uji deskriptif, 

uji normalitas), uji regresi linear berganda, uji hipotesis (uji 

t, uji f dan uji koefisien determinasi). 

 

4. Pembahasan 
4.1. Deskripsi Responden 

Responden dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 33 orang 

yang terdiri dari 17 (51,5%)laki-laki dan 16 (48,5%) perempuan. 

Deskripsi responden berdasakan usia ada 25 orang (75,8%) 

karyawan yang berusia antara 20-29 tahun, karyawan yang berumur 

30-39 tahun berjumlah 6 orang (18,2%), sedangkan karyawan yang 

berumur diantara 40-49 tahun sebanyak 2 orang (6%). Deskripsi 

responden berdasarkan pendidikan terakhir yaitu karyawan yang 

berpendidikan sampai S1 sebanyak 27 orang (82%), sementara itu 

karyawan yang berpendidikan hingga D3 ada sebanyak 4 orang (12%) 

dan yang berpendidikan hingga SLTA sebanyak 2 orang (8%). 

Deskripsi responden berdasarkan lama bekerja antara 1 sampai 5 

tahun terlihat mendominasi dengan jumlah karyawan sebanyak 28 

orang (85%), sementara itu karyawan yang bekerja antara 6 sampai 

10 tahun terdapat 4 orang (12%) dan yang bekerja diatas 10 tahun 

berjumlah 1 orang (3%). 
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4.2. Uji Intrumen 
Setiap item pernyataan kuesioner untuk masing-masing 

variabel menunjukkan bahwa nilai r hitung lebih besar dari nilai 

r tabel (0,344) maka semua item pernyataan tersebut dinyatakan 

valid. Uji reliabilitas kuesioner menggunakan nilai Alpha 

Cronbach, suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Alpha 

Cronbach adalah lebih besar dari 0,6 Hasil pengujian 

reliabilitas dengan Alpha Cronbach’s dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa nilai Alpha Cronbach’s pada semua variabel 

lebih besar dari 0,6  sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 

variabel dalam penelitian ini adalah reliabel dan dapat 

dipercaya (Ghozali,2006).  

 

4.3. Uji Asumsi Klasik 
4.3.1. Uji Normalitas 

Berdasarkan  hasil dari pengujian Kolmogorov-smirnov 

(lampiran) dengan menggunakan bantuan SPSS 17.00  menunjukkan 

bahwa nilai asymp.sig (2-tailed) dalam penelitian ini memiliki 

nilai sebesar 0,949 yang berarti nilai ini lebih besar dari 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi untuk masing-

masing model berdistribusi normal (Ghozali,2006). 

 

4.3.2. Multikolinearitas 
Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 17.00 

(lampiran) dapat dilihat bahwa nilai untuk masing-masing 

variabel bebas atau independen menunjukkan angka tolerance 

diatas 0.10 dan VIF di bawah 10. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinieritas. 

 

4.3.3. Uji Heteroskedasitas 
Berdasarkan diagram scatterplot (lampiran) dapat dilihat 

bahwa titik-titik tersebar secara acak. Hal ini berarti bahwa 

model regresi tidak terjadi heterokedasitas, sehingga model 

layak digunakan. Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan 

yang cukup signifikan oleh karena itu jumlah pengamatan 

mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit jumlah pengamatan 

semakin sulit menginterprestasikan hasil grafik plot (Ghozali, 

2006). Salah satu cara lain untuk menguji heteroskedasitas 

adalah dengan menggunakan metode Rank Spearman (Suliyanto, 2011) 

dengan taraf signifikan pada unstandardized residual lebih besar 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heterokedasitas. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 
17.00 (lampiran) menunjukkan bahwa nilai korelasi keempat 

variabel independen dengan unstandardized residual memiliki 

nilai signifikan lebih dari 0,05. Karena signifikansi lebih dari 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedasitas dalam model regresi 

 

4.3.4. Uji Autokorelasi 
Berdasarkan hasil penelitian (lampiran) dapat diketahui 

bahwa nilai Durbin Watson yang diperoleh sebesar 1,982. Dari 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
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autokorelasi karena nilai 1,982 berada diantara -2 dan +2 

(Sunyoto,2011).   

 

4.4. Uji Analisis Regresi Linear Berganda 
Dari hasil regresi linier berganda  (lampiran) maka 

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = 4,800 + 0,050X1 + 0,149X2 + 0,398X3 - 0,042X4 

Konstanta sebesar 4,800. Hal ini berarti apabila 

kompensasi, lingkungan kerja, gaya kepemimpinan serta motivasi 

dianggap konstan atau tetap (memiliki nilai nol), maka kinerja 

karyawan memiliki nilai 4,800. 

Koefisien regresi X1 sebesar 0,050 dengan tanda positif. Hal 

ini menunjukkan jika kompensasi meningkat satu satuan maka 

kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,050 dengan asumsi 

variabel bebas lain adalah tetap. Koefisien regresi X2 sebesar 

0,149. Artinya setiap lingkungan kerja naik satu satuan, maka 

kinerja karyawan mengalami peningkatan sebesar 0,149 dengan 

asumsi variabel bebas lain adalah tetap. Koefisien regresi X3 

sebesar 0,398 dengan tanda positif yang berarti bahwa jika gaya 

kepemimpinan meningkat satu satuan maka kinerja karyawan akan 

meningkat sebesar 0,398 dengan asumsi variabel bebas lain 

adalah tetap. Koefisien regresi X4 sebesar 0,042 dengan tanda 

negatif hal ini menunjukkan bahwa motivasi memiliki pengaruh 

yang berlawanan yaitu  jika motivasi meningkat satu satuan maka 

kinerja akan menurun sebesar 0,042 dengan asumsi variabel bebas 

lain adalah tetap. 

 

4.5. Uji Hipotesis 
4.5.1. Uji t 

Berdasarkan hasil uji  t dari tabel pada lampiran dapat 

disimpulkan bahwa nilai signifikan dari kompensasi sebesar 0,749 

nilai ini lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa H1 
ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja  karyawan bagian akuntansi dan keuangan pada 

PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Riau Kepri cabang 

Tanjungpinang. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Windy Aprilia Murty (2012) yang menjelaskan 

bahwa kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  

Nilai signifikan lingkungan kerja sebesar 0,438 yang lebih 

besar dari 0,05 yang berarti H2 ditolak. Hal ini menunjukkan 

bahwa lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja  

karyawan bagian akuntansi dan keuangan pada PT. Bank Syariah 

Mandiri dan PT. Bank Riau Kepri cabang Tanjungpinang. Hasil 

penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Rika 

Melba (2012) yang mengatakan bahwa lingkungan kerja tidak 

memiliki pengaruh yang terhadap kinerja karyawan. 

Nilai signifikan dari gaya kepemimpinan sebesar 0,006 yang 

lebih kecil dari 0,05 maka H3 diterima. Hal ini menunjukan bahwa 

gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja  karyawan bagian 

akuntansi dan keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. 

Bank Riau Kepri cabang Tanjungpinang. Hasil penelitian ini sama 

dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti 
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Faikah yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

Nilai signifikan dari motivasi adalah 0,796 yang lebih 

besar dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa H4 ditolak yang 

berarti motivasi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja  

karyawan bagian akuntansi dan keuangan pada PT. Bank Syariah 

Mandiri dan PT. Bank Riau Kepri cabang Tanjungpinang. Hasil 

penelitian ini sama dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Yulia Andriyani (2012) yang mengatakan bahwa 

motivasi tidak berpengaruh  terhadap kinerja karyawan. 

 

4.5.2. Uji F 
Dengan melihat hasil uji f dari tabel pada lampiran, dapat 

disimpulkan bahwa nilai sig. 0,016 yang lebih kecil dari nilai 

signifikan 0,05, yang artinya H5 diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa kompensasi, lingkungan kerja, gaya kepemimpinan dan 

motivasi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan bagian akuntansi dan keuangan pada PT. Bank Syariah 

Mandiri dan PT. Bank Riau Kepri cabang Tanjungpinang.  

 

4.5.3. Uji Koefisien Determinasi 
Dari hasil uji Adjusted R

2
 (lampiran) diketahui nilai 

koefisien determinasi (adjusted R
2
) sebesar 0,249 atau 24,9%. 

Hasil ini menunjukkan bahwa 24,9% variabel kinerja dipengaruhi 

oleh kompensasi, lingkungan kerja, gaya kepemimpinan serta 

motivasi. Dengan demikian kompensasi, lingkungan kerja, gaya 

kepemimpinan dan motivasi dalam menjelaskan kinerja karyawan 

bagian akuntansi dan keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri dan 

PT. Bank Riau Kepri cabang Tanjungpinang sangat terbatas, hal 

ini berarti sisanya sebesar 75,1% variabel kinerja dipengaruhi 

oleh variabel lain. 

 

5. Pembahasan 
Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan 

bahwa kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

bagian akuntansi dan keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri dan 

PT. Bank Riau Kepri cabang Tanjungpinang. Hasil penelitian ini 

sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Windy Aprilia 

Murty (2012) yang menjelaskan bahwa kompensasi tidak terhadap 

kinerja karyawan. Lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh 

terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi dan keuangan pada PT. 

Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Riau Kepri cabang 

Tanjungpinang. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rika Melba (2012) yang mengatakan bahwa 

lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh yang terhadap kinerja 

karyawan. Gaya kepemimpinan  memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan bagian akuntansi dan keuangan pada PT. Bank Syariah 

Mandiri dan PT. Bank Riau Kepri cabang Tanjungpinang. Hasil 

penelitian ini sama dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Siti Faikah yang menyatakan gaya kepemimpinan 

memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Motivasi tidak 

memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi dan 

keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Riau Kepri 
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cabang Tanjungpinang. Hasil penelitian ini sama dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulia Andriyani (2012) 

yang mengatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan.   

Secara simultan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa 

kompensasi, lingkungan kerja, gaya kepemimpinan dan motivasi 

secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan bagian akuntansi dan keuangan pada PT. Bank 

Syariah Mandiri dan PT. Bank Riau Kepri cabang Tanjungpinang 

dengan taraf signifikansinya 0,016 yang lebih kecil dari 0,05. 
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7. Lampiran 
Lampiran: Uji Normalitas 

                  One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 33 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.85814575 

Most Extreme Differences Absolute .091 

Positive .091 

Negative -.083 

Kolmogorov-Smirnov Z .521 

Asymp. Sig. (2-tailed) .949 

Sumber : Output Pengolahan data SPSS V.17.0 (2013) 
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Lampiran: Uji Multikolinearitas 

                                                                             Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.800 3.295    

Kompensasi .050 .154 .050 .977 1.024 

LK .149 .190 .145 .693 1.443 

GK .398 .134 .513 .791 1.264 

Motivasi -.042 .161 -.045 .789 1.268 

a. Dependent Variable: kinerja 

 

Lampiran: Uji Heteroskedasitas 

Gambar scatter Plot 
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Tabel Uji Rank Spearman 

                     Correlations 

   

kompensasi LK GK motivasi 
Unstandardized 

Residual 

Spea
rman
's 
rho 

             kompensasi Correlation 
Coefficient 

1.000 .159 .195 .047 -.175 

Sig. (2-
tailed) 

. .377 .276 .796 .330 

N 33 33 33 33 33 

             LK Correlation 
Coefficient 

.159 1.000 .341 .274 -.120 

Sig. (2-
tailed) 

.377 . .052 .123 .506 

N 33 33 33 33 33 

             GK Correlation 
Coefficient 

.195 .341 1.000 .236 -.088 

Sig. (2-
tailed) 

.276 .052 . .186 .627 

N 33 33 33 33 33 

             motivasi Correlation 
Coefficient 

.047 .274 .236 1.000 -.225 

Sig. (2-
tailed) 

.796 .123 .186 . .208 

N 33 33 33 33 33 

      Unstandardized Residual Correlation 
Coefficient 

-.175 -.120 -.088 -.225 1.000 

Sig. (2-
tailed) 

.330 .506 .627 .208 . 

N 33 33 33 33 33 

 

 

Lampiran: Uji Autokorelasi 

                          Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .585
a
 .343 .249 3.0554863 1.982 

a. Predictors: (Constant), motivasi, kompensasi, GK, LK 

b. Dependent Variable: kinerja 

 

Lampiran: Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

                                                                          Coefficients
a       

 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.800 3.295  1.457 .156 

kompensasi .050 .154 .050 .323 .749 

LK .149 .190 .145 .786 .438 

GK .398 .134 .513 2.978 .006 

motivasi -.042 .161 -.045 -.261 .796 

a. Dependent Variable: kinerja 
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Lampiran: Uji t 

 

           Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.800 3.295  1.457 .156   

kompensasi .050 .154 .050 .323 .749 .977 1.024 

LK .149 .190 .145 .786 .438 .693 1.443 

GK .398 .134 .513 2.978 .006 .791 1.264 

motivasi -.042 .161 -.045 -.261 .796 .789 1.268 

a. Dependent Variable: kinerja 

 

Lampiran: Uji F 

 

         ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 136.295 4 34.074 3.650 .016
a
 

Residual 261.408 28 9.336   

Total 397.703 32    

a. Predictors: (Constant), motivasi, kompensasi, GK, LK 

b. Dependent Variable: kinerja 

 

Lampiran: Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

             Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .585
a
 .343 .249 3.0554863 1.982 

a. Predictors: (Constant), motivasi, kompensasi, GK, LK 

b. Dependent Variable: kinerja 

 


