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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih 

mendalam tentang Pengaruh Kompensasi, Pengembangan karir, 

Partisipasi Anggaran dan Komitmen organisasi terhadap 

kinerja pegawai dibidang akuntansi dan keuangan Biro Umum  

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam 

penelitian ini sampel yang di pakai sebanyak 31. Untuk 

menguji data penelitian ini menggunakan uji validitas, 

reliabilitas, uji klasik, dan uji hipotesis uji t dan uji 

F. 

Hasil pengujian data dari 31 responden keseluruhan 

pertanyaan diperoleh hasil valid dan reliabel. secara 

simultan variabel kompensasi, pengembangan karir, 

partisipasi angaran dan komitmen organisasi secara simultan 

terdapat pengaruh terhadap kinerja pegawai dibidang 

akuntansi dan keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan secara parsial variabel 

kompensasi dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai dibidang akuntansi dan keuangan Biro Umum 

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan secara 

parsial variabel pengembangan karir dan partisipasi 

anggaran tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja pegawai 

pegawai dibidang akuntansi dan keuangan Biro Umum 

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dan hasil 

pengujian Identifikasi Determinan (R Square) menunjukan 

bahwa pengaruh Kompensasi, Pengembangan Karir, 

Partisipasi anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap 

Kinerja Pegawai hanya sebesar 46,5%, sedangkan sisanya 

yaitu 53,5% dipengaruhi oleh model lain diluar penelitian 

ini. 

Kata kunci:Kompensasi, Pengembangan Karir, Partisipasi 

Angaran, Komitmen, Kinerja Pegawai 

 

 

 

 

 

 



Latar Belakang Masalah 

 

Akuntansi merupakan suatu system untuk menghasilkan 

informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya 

dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Pemilihan dan 

penetapan suatu keputusan bisnis juga melibatkan aspek-

aspek keperilakuan dari para pengambil keputusan. Dengan 

demikian akuntansi tidak dapat dilepaskan dari aspek 

perilaku manusia serta kebutuhan organisasi akan informasi 

yang dapat dihasilkan oleh akuntansi. Penjelasan diatas 

menunjukkan adanya aspek keperilakuan pada akuntansi, baik 

dari pihak pelaksana/penyusun informasi maupun dari pihak 

pemakai akuntansi. Pihak pelaksana/penyusun informasi 

akuntansi adalah seseorang atau kumpulan orang yang 

mengoperasikan system informasi akuntansi dari awal sampai 

terwujudnya laporan keuangan. Pengertian ini menjelaskan 

bahwa pelaksanaan/penyusun informasi akuntansi memainkan 

peranan penting dalam menopang kegiatan atau operasi harian 

organisasi (Ikhsan dan Ishak, 2008). 

Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas, 

kuantitas dan ketepatan waktu yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya yang tidak hanya 

dipengaruhi oleh kemampuan dan keahlian dalam bekerja, 

tetapi juga sangat dipengaruhi oleh semangat kerjanya, 

Mangkunegara (2005:9) dalam Arifin (2012). Kinerja pegawai 

merupakan gabungan dari kemampuan usaha dan kesempatan yang 

dapat di ukur dari sebab yang dihasilkan, sehingga kinerja 

tidak hanya menyangkut karakteristik pribadi pegawai, 

melainkan hasil kerja yang telah dan akan dilakukan 

seseorang. Dalam penelitian terdahulu kinerja pegawai 

dipengaruhi beberapa faktor diantaranya: Kompensasi, 

Pengembangan karir, Partisipasi anggaran dan Komitmen 

organisasi. 

Menurut Arep dan Tanjung (2002) dalam Adinata (2011) 

kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh 

karyawan sebagai balas jasa atas upaya-upaya yang telah 

diberikan kepada perusahaan. Kompensasi memegang peranan 

penting dalam meningkatkan kinerja pegawai, salah satu 

alasan utama seseorang bekerja adalah untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Kompensasi juga merupakan salah satu 

unsur yang penting yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai, 

sebab kompensasi adalah alat untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan pegawai, sehingga dengan kompensasi yang 

diberikan pegawai akan termotivasi untuk meningkatkan 

kinerjanya. 

Selain dipengaruhi oleh Kompensasi dan Pengembangan 

karir, Kinerja juga dipengaruhi oleh Partisipasi anggaran 

dan komitmen organisasi, hal ini sesuai dengan hasil 



penelelitian yang dilakukan oleh Sardjito dan Mutaher 

(2007) judul “Pengaruh partisipasi anggaran terhadap 

kinerja aparat Pemerintah Daerah: budaya organisasi dan 

komitmen organisasi sebagai variabel moderating (Study 

kasus Karisidenan, Kabupaten dan Kota Semarang), bahwa 

partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat 

Pemerintah Daerah dan terdapat pengaruh antara variabel 

komitmen organisasi dalam memoderasi partisipasi anggaran 

dengan kinerja aparat Pemerintah Daerah. 

Organisasi yang akan diteliti adalah salah satu 

organisasi yang berada di Provisnsi Kepulauan Riau yaitu: 

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Biro 

Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan 

peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 tahun 

2011, merupakan salah satu unit kerja di lingkungan 

pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Visi dan 

Misi yang diselaraskan dengan Visi dan Misi pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau dalam keterpaduan pelaksanaan 

tugas-tugas pemerintahan. Sebagai salah satu unit kerja 

yang  memiliki tugas menyiapkan bahan dan perumusan 

kebijakan, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan di bidang 

keuangan sekretariat, urusan rumah tangga, tata usaha serta 

akomodasi, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau harus memiliki kinerja pegawai yang baik agar tujuan 

organisasi bisa tercapai. 

Dari uraian diatas maka penulis ingin mengetahui 

pengaruh kompensasi, pengembangan karir, partisipasi 

anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai 

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka 

skripsi dalam penelitian ini di beri judul “Pengaruh 

kompensasi, pengembangan karir, partisipasi anggaran dan 

komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai dibidang 

akuntansi dan keuangan Biro Umum  Sekretariat Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau ”. 

 

Perumusan masalah 

Atas dasar latar belakang diatas maka perumusan 

masalah yang dapat diidentifikasi sebgai berikut: 

1. Apakah Kompensasi berpengaruh terhadap Kinerja pegawai 

dibidang akuntansi dan keuangan Biro Umum Sekretariat 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau? 

2. Apakah Pengembangan karir berpengaruh terhadap Kinerja 

pegawai dibidang akuntansi dan keuangan Biro Umum 

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau? 

3. Apakah Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap 

Kinerja pegawai dibidang akuntansi dan keuangan Biro Umum 

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau? 



4. Apakah Komitmen organisasi berpengaruh terhadap 

Kinerja pegawai dibidang akuntansi dan keuangan Biro Umum 

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau? 

5. Apakah Kompensasi, Pengembangan karir, Partisipasi 

angaran dan Komitmen organisasi berpengaruh terhadap 

Kinerja pegawai dibidang akuntansi dan keuangan Biro Umum 

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau? 

 

Akuntansi Keperilakuan 

Akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu 

akuntansi yang perkembangannya semakin meningkat dalam 

kurung waktu 25 tahun ini. Hal ini ditandai dengan lahirnya 

sejumlah jurnal dan artikel yang berkenaan dengan 

keprilakuan. Awal perkembangan riset akuntansi keperilakuan 

menekankan pada aspek akuntansi manajemen khususnya 

penganggaran, namun domain dalam hal ini terus berkembang 

dan bergeser kearah akuntansi keuangan, system akuntansi, 

dan audit. Perkembangan ini didukung oleh semakin 

bertumbuhnya riset-riset para mahasiswa akuntansi dan 

pengajar mereka yang berfokus pada dimensi akuntansi 

keperilakuan (Ikhsan dan Ishak, 2008). 

 

Kompensasi 

Kompensasi merupakan faktor utama dalam kepegawaian. 

Kebijakan kepegawaian banyak berhubungan dengan 

pertimbangan untuk menentukan kompensasi pegawai. Tingkat 

besar kecilnya kompensasi pegawai sangat berhubungan dengan 

tingkat pendidikan, jabatan dan masa kerja pegawai, maka 

dari itu dalam menentukan kompensasi pegawai perlu 

didasarkan pada penilaian prestasi, kondisi pegawai, 

tingkat pendidikan, jabatan dan masa kerja pegawai 

(Mangkunegara, 2002) dalam Adinata (2011). 

 

Pengembangan Karir 

Pengembangan karir merupakan suatu pendekatan kegiatan 

secara formal untuk peningkatan atau perbaikan, 

pertumbuhan, kepuasan kerja dan kemampuan pegawai agar 

dapat memastikan bahwa orang-orang yang berkualitas dan 

berpengalaman yang tepat tersedia ketika dibutuhkan, dengan 

demikian perencanaan dan pengembangan karir  yang jelas 

akan membantu pegawai dan organisasi dalam meraih tujuanya. 

 

Partisipasi Anggaran 

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan 

bersama oleh dua bagian atau lebih dimana keputusan 

tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka 

yang membuatnya. Ikhsan dan Ishak (2008:173). Sedangakan 

pengertian anggaran merupakan peryataan mengenai estimasi 

kinerja yang hendak dicapai selama priode tertentu yang 



dinyatakan dalam priode waktu tertentu yang dinyatakan 

dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009). 

 

Komitmen organisasi 

Komitmen karyawan paling sering didefinisikan yaitu 

(1) keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi 

tertentu, (2) keinginan untuk berusaha keras sesuai 

keinginan organisasi, (3) keyakinan tertenttu dan 

penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Dengan kata lain, 

ini proses berkelanjutan dimana anggota loyalitas karyawan 

pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota 

oraganisasi mengekpresikan perhatiaanya terhadap organisasi 

dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan 

(luthans, 2006) dalam Ariani (2009). 

 

Kinerja Pegawai 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2002) dalam Astuti 

(2008). 

 

Penelitian terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Adinata (2011) judul 

“Pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Bogor” memiliki hasil, Kompensasi 

merpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. 

Penelelitian yang dilakukan oleh Sardjito dan Mutaher 

(2007) judul “Pengaruh partisipasi anggaran terhadap 

kinerja aparat Pemerintah Daerah: budaya organisasi dan 

komitmen organisasi sebagai variabel moderating (Study 

kasus Karisidenan, Kabupaten dan Kota Semarang), Penelitian 

ini menghasilkan bahwa Partisipasi anggaran berpengaruh 

terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah dan terdapat 

pengaruh antara variabel komitmen organisasi dalam 

memoderasi partisipasi anggaran dengan kinerja aparat 

Pemerintah Daerah. 

 

Pengembangan hipotesis  

Dari teori-teori yang diterangkan dapat disimpulkan bahwa: 

H1 = Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

H2 = Pengembangan karir berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai 

H3 = Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai 

H4 = Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai 



H5 =Kompensasi, Pengembangan karir, Partisipasi anggaran, 

dan Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai. 

 

Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Biro Umum 

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang beralamat 

Komplek perkantoran Provinsi Kepulauan Riau Gedung A, Pulau 

Dompak Tanjungpinang. dan variabel independen/bebas pada 

penelitian ini adalah Kompensansi, Pengembangan karir, 

Partisipasi anggaran dan Komitmen organisasi serta Kinerja 

Pegawai sebagai variabel dependen/terikat. 

 

Pengujian Kualitas Data 

Uji Validitas  

Menurut Sunyoto (2011) validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalitan atau kesahihan 

suatu instrument. Suatu intrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas yang tinggi. Dalam uji validitas  

pengambilan keputusan adalah : 

1. Jika r hitung>r tabel, maka pernyataan tersebut 

dinyatakan valid. 

2. Jika r hitung<r tabel, maka pernyataan tersebut 

dinyatakan tidak valid. 

Jika telah memenuhi syarat tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa instrumen tersebut telah memiliki validitas konstruk 

yang baik. Sementara butir-butir pernyataan dinyatakan 

valid maka instrumen tersebut layak untuk kuesioner 

penelitian. 

 

Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indicator dari variable atau 

konstruk. Butir kuesioner dikatakan reliable apabila 

jawaban seseorang terhadap kuesioner adalah konsisten. 

Selanjutnya untuk mengetahui kuesioner reliable atau tidak 

reliable menggunakan Alpha Croanbach. Kuesioner dikatakan 

reliable jika Alpha Croanbach > 0,60 dan tidak reabel jika 

sam dengan atau dibawah 0,60 Sunyoto (2011). 

 

Uji asumsi klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi variable dependen, variable 

indenpenden atau keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Jika distribusi data residual normal, maka garis 

yang mengambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonal. Dasar pengambilan Keputusan: 



1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukan pola distribusi normal maka model regresi 

memenuhi asumsi normalis. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya 

tidak menunjukan pola distribusi normal, maka model regresi 

tidak memenuhi asumsi normalis. 

 

Uji Autokorelasi 

Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model 

regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan 

residual pata periode sebelumnya(t-1). Model regresi yang 

baik adalah yang tidak adanya masalah autokorelasi. Metode 

pengujian yang digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson 

(uji DW), Priyatno (2011). Pengambilan keputusan pada uji 

Durbin-Watson sebagai berikut: 

1. du < dw < 4 – du maka H0 diterima, artinya tidak 

terdapat autokorelasi. 

2. dw < dl atau dw > 4 – dl maka H0 ditolak, artinya 

terjadi autokorelasi. 

3. dl < dw < atau 4 – du < dw < 4 – dl, artinya tidak ada 

kepastian atau kesimpulan yang pasti. 

 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Metode pengujian yang biasa digunakan yaitu 

dengan melihat nilai inflation factor (VIF) dan tolerance 

lebih dari 0,1 maka model regresi bebas dari 

multikolinearitas, Priyatno (2011). 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual pada satu pengamatan yang lain. Model regresi yang 

baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa 

metode pengujian yang bisa digunakan antara lain uji 

korelasi Spearman, uji Glejser, uji Park, dan uji scatter 

plot, Priyatno (2011). 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk 

mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel 

independen dengan satu variabel dependen yang ditampilkan 

dalam bentuk persamaan regresi, Priyatno (2011).Variabel 

indepenen dilambangkan dengan X1,X2 dan seterusnya 

sedangkan variabel dependen dilambangkan dengan Y. 

 



Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan analisis sebagai berikut:  

 

Uji t ( Partial individu test ) 

Uji t dilakukan pada penelitian ini untuk melakukan 

menguji pengaruh independent terhadap variable devenden 

secara parsial. Dalam pengujian ini dilakukan pembandingan t 

hitung dengan t table .  

 

Uji F ( Overall signivicance test ) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independent terhadap variable dependen secara silmutan, 

pengujian dilakukan dengan membandingkan F hitung dan F 

tabel. 

 

Hasil Uji Validitas 

 

Uji Validitas Kompensasi 

 

Nomor  

Perta

nyaan 

Validitas   

korelasi 

probabil

itas Ket 

1 0.811 0.000  valid  

2 0.882 0.000  valid  

3 0.859 0.000  valid  

4 0.630 0.000  valid  

5 0.428 0.016  valid  

6 0.638 0.000  valid  

7 0.885 0.000  Valid 

8 0.791 0.000  Valid 

9 0.355 0.040  Valid 

10 0.397 0.027  Valid 

Sumber:data hasil olahan spss 16.0 for windows  

Data dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua 

item pernyataan untuk variabel kompensasi adalah valid 

karena koefisien korelasinya lebih besar dari 0,3 dan 

tingkat signifikansinya berada di bawah α = 0,05.  

 

Uji Validitas Pengembangan karir 

 

Nomor  

Perta

nyaan 

Validitas   

korelasi 

probabil

itas Ket 

1 0.737 0.000  valid  

2 0.722 0.000  valid  

3 0.546 0.001  valid  

4 0.880 0.000  valid  



5 0.692 0.000  valid  

6 0.743 0.000  valid  

7 0.786 0.000  Valid 

Sumber:data hasil olahan spss 16.0 for windows  

Data dari tabel di atas menunjukkan bahwa semua item 

pernyataan untuk variabel Pengembangan karir adalah valid 

karena koefisien korelasinya lebih besar dari 0,3 dan 

tingkat signifikansinya berada di bawah α = 0,05.  

Tabel 4.5 

 

Uji Validitas Partisipasi anggaran 

 

Nomor  

Pertanya

an 

Validitas    

korelasi 

probabil

itas Ket 

1 0.625 0.000  valid  

2 0.868 0.000  valid  

3 0.752 0.000  valid  

4 0.393 0.029  valid  

5 0.676 0.000  valid  

Sumber:data hasil olahan spss 16.0 for windows  

Data dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua 

item pernyataan untuk variabel Partisipasi anggaran adalah 

valid karena koefisien korelasinya lebih besar dari 0,3 dan 

tingkat signifikansinya berada di bawah α = 0,05.  

 

Uji Validitas Komitmen organisasi 

 

Nomor  

Pertanya

an 

Validitas    

korelasi 

probabil

itas Ket 

1 0.836 0.000  valid  

2 0.760 0.000  valid  

3 0.747 0.000  valid  

4 0.861 0.000  valid  

5 0.799 0.000  valid  

6 0.693 0.000  Valid 

7 0.885 0.000  Valid 

8 0.763 0.000  Valid 

Sumber:data hasil olahan spss 16.0 for windows 

  

Data dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua 

item pernyataan untuk variabel Komitmen organisasi adalah 

valid karena koefisien korelasinya lebih besar dari 0,3 dan 

tingkat signifikansinya berada di bawah α = 0,05.  

 

Uji Validitas Kinerja pegawai 

 



Nomor  

Pertanya

an 

Validitas    

korelasi 

probabil

itas Ket 

1 0.779 0.000  valid  

2 0.820 0.000  valid  

3 0.815 0.000  valid  

4 0.688 0.000  valid  

5 0.727 0.000  valid  

   Sumber:data hasil olahan spss 16.0 for windows  

Data dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua 

item pernyataan untuk variabel Kinerja pegawai adalah valid 

karena koefisien korelasinya lebih besar dari 0,3 dan 

tingkat signifikansinya berada di bawah α = 0,05.  

 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Uji reabilitas Kompensasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.871 10 

Sumber:data hasil olahan spss 16.0 for windows  

Semua item pernyataan untuk variable Kompensasi 

dinyatakan reabel karena hasil pengujian menunjukkan nilai 

Cronbach’s Alpha >0,60 yaitu: 0,871 

 

Uji reabilitas Pengembangan Karir 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.852 7 

Sumber:data hasil olahan spss 16.0 for windows  

Semua item pertanyaan untuk variable Pengembangan 

karir dinyatakan reabel karena hasil pengujian menunjukkan 

nilai Cronbach’s Alpha >0,60 yaitu: 0,852 

 

Uji reabilitas Partisipasi anggaran 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.668 5 

 Sumber:data hasil olahan spss 16.0 for windows  

Semua item pertanyaan untuk variable Partisipasi 

anggaran dinyatakan reabel karena hasil pengujian 

menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha >0,60 yaitu: 0,668 

 

 

 



Uji reabilitas Komitmen organisasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.915 8 

Sumber:data hasil olahan spss 16.0 for windows  

Semua item pertanyaan untuk variable Komitmen 

organisasi dinyatakan reabel karena hasil pengujian 

menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha >0,60 yaitu: 0,915 

 

Uji reabilitas Kinerja pegawai 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.815 5 

Sumber:data hasil olahan spss 16.0 for windows  

Semua item pertanyaan untuk variable Kinerja 

dinyatakan reabel karena hasil pengujian menunjukkan nilai 

Cronbach’s Alpha >0,60 yaitu: 0,815 

 

Uji Aumsi Klasik 

Hasil Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk melihat normalitas 

model regresi. Berdasarkan tabeluji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov dapat dilihat normalitas data sebagai berikut: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandar

dized 

Residual 

N 31 

Normal 

Parameters
a
 

Mean .0000000 

Std. Deviation 1.9425026

1 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .160 

Positive .128 

Negative -.160 

Kolmogorov-Smirnov Z .892 

Asymp. Sig. (2-tailed) .404 

a. Test distribution is Normal.  

Sumber:data hasil olahan spss 16.0 

for windows 

 

Berdasarkan besarnya nilai Kolgomorov-Smirnov adalah 

0,892 dan signifikan pada 0,404 lebih besar dari tingkat 

signifikan 0,05 hal ini berarti bahwa data residual 

terdistribusi secara normal. 



Hasil Uji Autokorelasi 

 

Hasil uji Autokorelasi 

Mode

l 

Durbin-

Watson 

1 1.720 

 

Sumber:data hasil olahan spss 16.0 for windows 

 

Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin 

Watson sebesar 1,720. Nilai ini terletak antara du (0,792) 

dan 4-du (1,991) sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 

model regresi tidak terjadi autokorelasi. 

  

Hasil Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Metode pengujian yang biasa digunakan yaitu 

dengan melihat nilai inflation factor (VIF) dan tolerance 

lebih dari 0,1 maka model regresi bebas dari 

multikolinearitas, Priyatno (2011). 

 

Hasil uji Multikolinearitas 

 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant)   

KOMPENSASI_K .758 1.320 

PENGEMBANGANKARIR_PK .874 1.144 

PARTISIPASIANGGARAN_PA .701 1.426 

KOMITMENORGANISASI_KO .786 1.272 

  

  Sumber:data hasil olahan spss 16.0 for windows 

Pada tabel.4.18 terlihat bahwa  tidak ada variabel 

bebas  yang memiliki nilai VIF diatas 10. dapat disimpulkan  

bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas  pada model 

regresi yang digunakan.  

 

4.5.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Correlations 



   

Unsta

ndard

ized 

Resid

ual 

KOMP

ENSA

SI_K 

PENGE

MBANG

ANKAR

IR_PK 

PARTI

SIPAS

IANGG

ARAN_

PA 

KOMI

TMEN

ORGA

NISA

SI_K

O 

Spearman'

s rho 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .046 -.072 -.018 .034 

Sig. (2-

tailed) 
. .804 .702 .925 .857 

N 31 31 31 31 31 

KOMPENSASI_K Correlation 

Coefficient 
.046 

1.00

0 
.267 .451

*
 .362

*
 

Sig. (2-

tailed) 
.804 . .146 .011 .045 

N 31 31 31 31 31 

PENGEMBANGANKAR

IR_PK 

Correlation 

Coefficient 
-.072 .267 1.000 .346 .105 

Sig. (2-

tailed) 
.702 .146 . .057 .575 

N 31 31 31 31 31 

PARTISIPASIANGG

ARAN_PA 

Correlation 

Coefficient 
-.018 

.451
*
 

.346 1.000 .316 

Sig. (2-

tailed) 
.925 .011 .057 . .083 

N 31 31 31 31 31 

KOMITMENORGANIS

ASI_KO 

Correlation 

Coefficient 
.034 

.362
*
 

.105 .316 
1.00

0 

Sig. (2-

tailed) 
.857 .045 .575 .083 . 

N 31 31 31 31 31 

*. Correlation is significant at the 

0.05 level (2-tailed). 

     

Sumber:data hasil olahan spss 16.0 for windows 

Berdasarkan tabel .4.19 perhitungan menggunakan uji 

Spearman's rho  terlihat nilai signifikansi variabel-

variabel bebas antara lain;kompensasi 0,804, pengembangan 

karir 0,702, partisipasi anggaran 0,925, dan komitmen 

organisasi 0,857 di atas 0,05. Hal ini berarti bahwa data 

terbebas dari heteroskedastisitas. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

 



Hasil regresi linier berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coeffici

ents 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 17.345 2.709  6.402 .000 

KOMPENSASI_K .137 .063 .359 2.179 .039 

PENGEMBANGANKARI

R_PK 
-.150 .077 -.300 

-

1.957 
.061 

PARTISIPASIANGGA

RAN_PA 
-.182 .134 -.232 

-

1.357 
.187 

KOMITMENORGANISA

SI_KO 
.190 .067 .455 2.811 .009 

a. Dependent Variable: 

KINERJAPEGAWAI_KP 

   

Sumber : hasil pengolahan dengan SPSS 16.0 

 

Dari tabel.4.20 dapat dibuat persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut : 

Y = 17,345 + 0,137X1 - 0,150X2 - 0,182X3 + 0,190X4 + e 

 

Pengujian Hipotesis  

Hasil Uji t ( Partial individu test ) 

Uji t dilakukan pada penelitian ini untuk melakukan 

menguji pengaruh independent terhadap variable devenden 

secara parsial ( individu ). Dalam pengujian ini dilakukan 

pembandingan t hitung dengan t table  

 

Kompensasi terhadap Kinerja pegawai 

Dari hasil pengujian variabel Kompensasi terhadap 

Kinerja pegawai menghasilkan nilai yang signifikan t lebih 

kecil dari α yang ditetapkan (α = 0,05) yaitu sebesar 0,039 

selain itu diperoleh hasil thitung  Kompensasi terhadap 

Kinerja pegawai  sebesar 2.179, dengan perbandingan thitung 

> ttabel  (2.179>2.056). Dengan demikian secara parsial H0 

tidak dapat diterima artinya hipotesis alternatif berbunyi 

terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara 

variabel kompensasi terhadap kinerja pegawai pada dibidang 

akuntansi dan keuangan biro umum secretariat daerah 

provinsi kepulauan riau, dapat diterima. Dari hasil 

pengujian diatas maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya 

terdapat pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja pegawai. 

 



Pengembangan karir terhadap Kinerja pegawai 

Dari hasil pengujian variabel Pengembangan karir 

terhadap Kinerja pegawai menghasilkan nilai yang tidak 

signifikan t lebih besar dari α yang ditetapkan (α = 0,05) 

yaitu sebesar 0,061 selain itu diperoleh hasil thitung  

Pengembangan karir terhadap Kinerja pegawai sebesar -1.957, 

dengan perbandingan thitung < ttabel (-1.957<2.056. Dengan 

demikian secara parsial H0 tidak dapat ditolak artinya 

hipotesis alternatif berbunyi tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan secara parsial antara variabel pengembangan 

karir terhadap kinerja pegawai pada dibidang akuntansi dan 

keuangan biro umum secretariat daerah provinsi kepulauan 

riau,tidak dapat diterima. Dari hasil pengujian diatas maka 

H01 terima dan H11 ditolak artinya  tidak terdapat pengaruh 

Pengembangan karir terhadap Kinerja pegawai. 

 

Partisipasi anggaran terhadap Kinerja pegawai 

Dari hasil pengujian variabel partisipasi anggaran 

terhadap Kinerja pegawai menghasilkan nilai yang tidak 

signifikan t lebih besar dari α yang ditetapkan (α = 0,05) 

yaitu sebesar 0,187 selain itu diperoleh hasil thitung  

Partisipasi anggaran terhadap Kinerja pegawai sebesar -

1.357, dengan perbandingan thitung < ttabel (-1.357<2.056). 

Dengan demikian secara parsial H0 tidak dapat ditolak 

artinya hipotesis  lternative berbunyi tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel 

partisipasi anggaran terhadap kinerja pegawai pada dibidang 

akuntansi dan keuangan biro umum secretariat daerah 

provinsi kepulauan riau,tidak dapat diterima. Dari hasil 

pengujian diatas maka H02 terima dan H12 ditolak artinya  

tidak terdapat pengaruh Partisipasi anggaran terhadap 

Kinerja pegawai. Dengan demikian secara parsial H0 tidak 

dapat ditolak artinya hipotesis  lternative berbunyi tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara 

variabel pengembangan karir terhadap kinerja pegawai pada 

dibidang akuntansi dan keuangan biro umum secretariat 

daerah provinsi kepulauan riau,tidak dapat diterima. 

 

Komitmen organisasi terhadap Kinerja pegawai 

Dari hasil pengujian variabel Komitmen organisasi 

terhadap Kinerja pegawai menghasilkan nilai yang signifikan 

t lebih kecil dari α yang ditetapkan (α = 0,05) yaitu 

sebesar 0,009 selain itu diperoleh hasil thitung  Komitmen 

organisasi terhadap Kinerja pegawai sebesar 2.811, dengan 

perbandingan thitung > ttabel (2.811 > 2.056). Dengan 

demikian secara parsial H0 tidak dapat diterima artinya 

hipotesis alternatif berbunyi terdapat pengaruh yang 

signifikan secara parsial antara variabel komitmen 

organisasi terhadap kinerja pegawai pada dibidang akuntansi 



dan keuangan biro umum secretariat daerah provinsi 

kepulauan riau, dapat diterima. Dari hasil pengujian diatas 

maka H03 tolak dan H13 diterima artinya terdapat pengaruh 

Komitmen organisasi terhadap Kinerja pegawai. 

 

Hasil Uji F ( Overall signivicance test ) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independent terhadap variable dependen secara silmutan, 

pengujian dilakukan dengan membandingkan F hitung dan F 

tabel.  

Hasil Pengujian Hipotesis  Uji F 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressi

on 
98.478 4 24.619 5.655 .002

a
 

Residual 113.199 26 4.354   

Total 211.677 30    

a. Predictors: (Constant), KOMITMENORGANISASI_KO, 

PENGEMBANGANKARIR_PK, KOMPENSASI_K, 

PARTISIPASIANGGARAN_PA 

b. Dependent Variable: 

KINERJAPEGAWAI_KP 

  

Sumber : hasil pengolahan dengan SPSS 16.0 

Dari tabel.4.22 diatas menunjukkan nilai yang tidak 

signifikan, signifikan t lebih kecil dari α yang ditetapkan 

(α = 0,05), dengan perbandingan α > t (0.05>0.002) dan 

memperoleh hasil Fhitung Kompensasi, Pengembangan karir, 

Partisipasi anggaran, Komitmen organisasi terhadap Kinerja 

pegawai sebesar 5.655 dengan perbandingan Fhitung > Ftabel 

(5.655>2.743) , maka H0 tidak dapat diterima. Hal ini 

berarti  hipotesis alternative berbunyi terdapat pengaruh 

yang signifikan secara simultan antara variabel Kompensasi, 

Pengembangan karir, Partisipasi anggaran, Komitmen 

organisasi terhadap Kinerja pegawai pada dibidang akuntansi 

dan keuangan biro umum secretariat daerah provinsi 

kepulauan riau, dapat diterima. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada hasil 

dan pembahasan pada bab IV diatas dapat di peroleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Kompensasi secara parsial berpengaruh 

terhadap Kinerja pegawai dibidang akuntansi dan 

keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau.  



2. Variabel Pengembangan karir secara parsial tidak 

terdapat pengaruh terhadap Kinerja pegawai dibidang 

akuntansi dan keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau. 

3. Variabel Partisipasi anggaran secara parsial tidak 

terdapat pengaruh terhadap Kinerja pegawai dibidang 

akuntansi dan keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau. 

4. Variabel Komitmen Organisasi secara parsial terdapat 

pengaruh terhadap Kinerja pegawai dibidang akuntansi 

dan keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau. 

5. Variabel Kompensasi, Pengembangan karir, Partisipasi 

angaran dan Komitmen organisasi secara simultan 

terdapat pengaruh terhadap Kinerja pegawai dibidang 

akuntansi dan keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau. 

 

Saran 

1.  Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti 

dengan variabel-variabel lain diluar  Kompensasi, 

Pengembangan Karir, Partisipasi anggaran dan 

Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pegawai ini 

agar memperoleh hasil yang lebih bervariatif yang 

dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 

2.  Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

khususnya Bagian Keuangan dapat mengambarkan 

pentingnya Kompensasi, dalam upaya meraih Kinerja 

pegawai yang baik. 

3.  Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

khususnya Bagian Keuangan dapat mengambarkan 

pentingnya Pengembangan karir, dalam upaya meraih 

Kinerja pegawai yang baik  

4. Pimpinan harus bertindak adil dan tegas baik dalam 

pemberian penghargaan apabila pegawai berprestasi 

maupun pemberian hukuman apabila pegawai melakukan 

kesalahan. 

5. Memberikan penghargaan dalam bentuk nyata seperti 

piagam ataupun hadiah-hadiah guna memotivasi pegawai 

dalam bekerja. 
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