
 

66 
 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.1.1.  Uji Validitas 

 Pengujian validitas daftar pertanyaan dilakukan dengan 

mengkorelasikan skor pada masing-masing item dengan skor 

totalnya. Teknik korelasi seperti ini dikenal dengan teknik 

korelasi product moment. Sebuah item pertanyaan dinyatakan 

valid jika nilai r hitung> r tabel. Hasil uji validitas dapat dilihat 

pada Tabel 4.1 dibawah ini : 

Tabel 4.1. 

Hasil Uji Validitas 

No.Ite

m 

Variabel Penelitian 

r tabel 

keterang

an 

Kompensa

si 

Pengembang

an karir 

Motiva

si 

Kinerj

a 

P1 0.838 0.679 0.695 0.502 0.316 valid 

P2 0.711 0.556 0.718 0.477 0.316 valid 

P3 0.690 0.504 0.623 0.540 0.316 valid 

P4 0.746 0.621 0.748 0.480 0.316 valid 

P5 0.786 0.598 0.768 0.580 0.316 valid 

P6 0.768 0.619 0.655 0.856 0.316 valid 

P7 0.832 0.643 0.746 0.742 0.316 valid 

P8 0.699 0.702 0.630 0.759 0.316 valid 

P9 0.787 0.672 0.752 0.698 0.316 valid 

P10 0.750 0.731   0.800 0.316 valid 

P11 0.729 0.723   0.691 0.316 valid 

P12 0.730 0.657   0.752 0.316 valid 

P13 0.707 0.592   0.447 0.316 valid 

P14 0.783       0.316 valid 

P15 0.646       0.316 valid 

P16 0.698       0.316 valid 

P17 0.782       0.316 valid 

P18 0.700       0.316 valid 

P19 0.686       0.316 valid 

P20 0.677       0.316 valid 

Sumber : Data primer diolah, 2014 (Lampiran 3) 
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Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.1, menunjukkan 

bahwa semua nilai rhitung lebih besar dari rtabel (0,316) pada taraf 

signifikansi 5 persen. Dapat disimpulkan seluruh butir pertanyaan 

pada variabel kompensasi, pengembangan karir, motivasi dan 

kinerja dinyatakan valid. 

4.1.2. Uji Reliabilitas 

 Uji Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu hasil 

pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali 

atau lebih.Teknisk statistik yang digunakan adalah Alpha Cronbach 

. Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai 

koefisien Alpha Cronbach > 0,6 (Ghozali, 2005:72). Hasil uji 

reliabilitas pertanyaan tentang variabel penelitian, dapat diringkas 

sebagaimana yang tersaji dalam tabel  berikut ini. 

Tabel 4.2 

Ringkasan hasil pengujian reliabilitas 

Variabel 
Alpha 

Cronbach  

Nilai 

kritis 
Status 

Kompensasi 0,956 0,6 Reliabel 

Pengembangan karir 0,878 0,6 Reliabel 

Motivasi 0,873 0,6 Reliabel 

Kinerja 0,880 0,6 Reliabel 

    Sumber : Data Primer diolah, 2014 (Lampiran 4) 

 Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel 

penelitian ini memiliki koefisien alpha Cronbach’s diatas 0,6. 

Dengan demikian kuesioner yang digunakan sebagai instrumen 

pengukur data telah dapat dinyatakan reliabel. 
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4.2.  Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis yang menjelaskan tentang 

gambaran perusahaan yang diteliti menggunakan analisis statistik 

deskriptif berupa karakteristik konsumen, dan penilaian responden pada 

variabel penelitian. 

4.2.1. Analisis Karakteristik Responden 

 Analisis deskriptif adalah analisis yang menjelaskan 

tentang gambaran persahaan yang diteliti menggunakan analisis 

statistik deskriptif berupa karakteristik konsumen, dan penilaian 

responden pada variabel penelitian. 

1. Jenis Kelamin Responden 

 Hasil angket yang telah disebarkan diperoleh hasil seperti 

terlihat pada tabel 4.3 berikut ini : 

Tabel 4.3 

Jenis Kelamin Responden  

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki - laki 18 46.2% 

Perempuan 21 53.8% 

Total 39 100% 

     Sumber : Data primer diolah, 2014 (Lampiran 2 Tabel 2.1) 

  Berdasarkan hasil jawaban 39 karyawan PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk Tanjungpandan, mayoritas adalah berjenis kelamin 

perempuan yaitu sebanyak 21 orang atau 53,8% dan sisanya 

sebesar 18 orang atau 46,2% berjenis kelamin laki - laki.  

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 
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 Hasil angket yang telah disebarkan diperoleh hasil seperti 

terlihat pada tabel 4.4 berikut ini : 

Tabel 4.4 

Umur Responden 

Umur Jumlah Prosentase (%) 

<=20 tahun 1 2.6% 

21 - 30 tahun 22 56.4% 

31 - 40 tahun 13 33.3% 

41 - 50 tahun 3 7.7% 

Total 39 100.0% 

 Sumber : Data primer diolah, 2014 (lampiran 2 tabel 2.2) 

 Berdasarkan hasil jawaban 39 karyawan PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk Tanjungpandan menunjukkan bahwa mayoritas 

umur karyawan antara 21 - 30 tahun yaitu sebesar 56,4%. 

Sedangkan yang berumur antara 31 – 40 tahun sebesar 33,3%, 41 – 

50 tahun sebesar 7,7%, dan kurang dari sama dengan 20 tahun 

sebesar 2,6%.  

3. Pendidikan Responden 

 Hasil angket yang telah disebarkan diperoleh hasil seperti 

terlihat pada tabel 4.5 berikut ini : 

Tabel 4.5 

Tingkat Pendidikan Responden 

Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase (%) 

SMA 4 10.3% 

Diploma (D1/D2/D3) 6 15.4% 

Sarjana 29 74.4% 

Total 39 100.0% 

Sumber : Data primer diolah, 2014 (Lampiran 2 Tabel 2.3) 
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Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden yang bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Tanjungpandan berpendidikan sarjana yaitu sebesar 74,4%. 

Tingkat pendidikan formal karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) 

Tbk Tanjungpandan mayoritas adalah berpendidikan tinggi.  

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

 Hasil deskripsi tentang responden berdasarkan masa kerja 

dapat dilihat dalam tabel 4.6 : 

    Tabel 4.6 

Masa Kerja Responden 

Masa Kerja Jumlah Prosentase (%) 

< 5 tahun 20 51.3% 

6 - 10 tahun 14 35.9% 

11 - 20 tahun 3 7.7% 

20 - 30 tahun 1 2.6% 

> 30 tahun 1 2.6% 

Total 39 100.0% 

 Sumber : Data primer diolah, 2014 (Lampiran 2 Tabel 2.4) 

 Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden yang bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Tanjungpandan memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun yaitu 

sebesar 51,3%. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan PT. Bank 

Mandiri (Persero) Tbk Tanjungpandan belum lama dalam 

menjalankan profesinya.  

 

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Bagian Kerja 
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 Hasil deskripsi tentang responden berdasarkan bagian kerja 

dapat dilihat dalam tabel 4.7 : 

 

Tabel 4.7 

Bagian Kerja Responden 

Bagian Kerja Frequency Percent 

BRANCH 2 5.1% 

BUSSINES 9 23.1% 

CREDIT 4 10.3% 

CS 8 20.5% 

MICRO 5 12.8% 

TELLER 9 23.1% 

VERIVIKATOR 2 5.1% 

Total 39 100.0% 

 Sumber : Data primer diolah, 2014 (Lampiran 2 Tabel 2.5) 

 Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden yang bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Tanjungpandan bekerja pada bagian atau divisi business dan teller 

yaitu sebesar 23,1%.  

4.2.2. Penilaian Responden Terhadap Variabel Penelitian 

 Penilaian ini didasarkan pada nilai rata-rata variabel, 

dengan ketentuan penilaian adalah sebagai berikut : 

Skor minimum   = 1 

Skor maksimum = 4 

        4  -  1 

Interval =  = 0,75 

          4 

Selanjutnya diperoleh batasan persepsi adalah sebagai berikut: 
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1,00 – 1,75 = Penilaian sangat tidak baik 

1,76 – 2,50  = Penilaian tidak baik  

2,50 – 3,25  = Penilaian baik 

            3,26 – 4,00   =  Penilaian  sangat baik  

1. Variabel Kompensasi 

 Kompensasi diukur dengan 20 indikator yang dapat 

ditunjukkan pada Tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Deskriptif Variabel Kompensasi 

Indikator Kompensasi Mean Kategori 

Menerima gaji tiap bulan untuk memenuhi kebutuhan 3.67 Sangat Baik 

Gaji yang diterima sesuai kinerja 3.49 Sangat baik 

Menerima upah sesuai jam kerja 3.44 Sangat baik 

Menerima upah lembur diluar gaji pokok 3.51 Sangat baik 

Menerima insentif jika sesuai target 3.46 Sangat baik 

Bonus yang diterima sesuai target 3.46 Sangat baik 

Menerima komisi dengan kualitas layanan yang dicapai 3.51 Sangat baik 

Ada tunjangan dari perusahaan 3.49 Sangat baik 

Ada asuransi kesehatan 3.59 Sangat baik 

Ada cuti tahunan 3.51 Sangat baik 

Ada cuti hamil 3.44 Sangat baik 

Perusahaan mengadakan rekreasi bersama 3.54 Sangat baik 

Perusahaan memberikan faisilitas kendaraan 3.56 Sangat baik 

Perusahaan menyediakan tempat parkir 3.56 Sangat baik 

Kesempatan melaksanakan tugas – tugas pekerjaan yang 

menarik 3.49 Sangat baik 

Kesempatan mengerjakan pekerjaan yang penuh tantangan 3.44 Sangat baik 

Mendapat kepercayaan untuk bertanggung jawab pada 

pekerjaan 3.59 Sangat baik 

Merasa nyaman dalam bertugas 3.46 Sangat baik 

Merasakan lingkungan kerja yang nyaman 3.54 Sangat baik 

Kebijakan yang sehat membuat nyaman bekerja 3.33 Sangat baik 

Mean total 3.50 Sangat baik 
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  Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2014 (Lampiran 7 Tabel 7.1) 

 Berdasarkan Tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa dari 39 

responden yang diambil sebagai sampel, mayoritas karyawan telah 

memberikan penilaian sangat baik atau sangat setuju terhadap 

variabel kompensasi dengan rata-rata skor sebesar 3,50, yaitu 

berada pada interval antara 3,26 – 4,00. Penilaian tertinggi terjadi 

pada indikator menerima gaji tiap bulan untuk memenuhi 

kebutuhan dengan rata – rata sebesar 3,67 (sangat baik), sedangkan 

penilaian terendah terjadi pada indikator kebijakan yang sehat 

membuat nyaman bekerja dengan rata – rata sebesar 3,33 (sangat 

baik).  

2. Variabel Pengembangan karier kerja 

 Pengembangan karir kerja diukur dengan 13 indikator yang 

dapat ditunjukkan pada Tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Deskriptif Variabel Pengembangan karir kerja 

Indikator Pengembangan karir Mean Kategori 

Perencanaan dan penyelarasan rancangan karir 

karyawan 3.41 Sangat Baik 

Perusahaan menilai kelebihan dan kekuarngan 

karyawan 3.21 Baik 

Perusahaan melakukan pengarahan untuk karyawan 3.44 Sangat Baik 

Perusahaan melakukan pendekatan pada karyawan 3.33 Sangat Baik 

Karyawan senior diikutkan menjadi mentor 3.54 Sangat Baik 

Karyawan senior diikutkan untuk memberi 

dukungan 3.49 Sangat Baik 

Terdapat pelatihan kerja 3.46 Sangat Baik 

Kesemapatan berdiskusi secara langsung dengan 

atasan 3.28 Sangat Baik 

Perusahaan mendukung rotasi jabatan 3.36 Sangat Baik 

Karyawan bersedia ditempatkan di berbagai jabatan 3.28 Sangat Baik 

Perusahaan memberikan beasiswa 3.10 Baik 
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Kesempatan mengikuti pendidikan di luar 

perusahaan 3.26 Sangat Baik 

Mean total 3.35 Sangat Baik 

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2014 (Lampiran 7 Tabel 7.2) 

 Berdasarkan Tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa dari 39 

responden yang diambil sebagai sampel, mayoritas karyawan telah 

memberikan penilaian sangat baik atau sangat setuju terhadap 

variabel pengembangan karir dengan rata-rata skor sebesar 3,35, 

yaitu berada pada interval antara 3,26 – 4,00. Penilaian tertinggi 

terjadi pada indikator karyawan senior diikutkan menjadi mentor 

dengan rata – rata sebesar 3,54 (sangat baik), sedangkan penilaian 

terendah terjadi pada indikator perusahaan memberikan beasiswa 

dengan rata – rata sebesar 3,10 (baik). 

3. Deskriptif terhadap Variabel Motivasi 

  Motivasi diukur dengan 9 indikator dan dapat ditunjukkan 

pada tabel 4.10 berikut : 

Tabel 4.10 

Hasil Deskriptif Variabel Motivasi 

Indikator Motivasi Mean Kategori 

Mendapat umpan balik dari hasil kerja 3.46 Sangat Baik 

Menyelesaikan pekerjaan dengan inovatif dan kreatif 3.51 Sangat Baik 

Suka diber tanggung jawab 3.49 Sangat Baik 

Senang bekerjasama dalam melaksanakan tugas 3.56 Sangat Baik 

Senang bergaul dengan rekan kerja 3.49 Sangat Baik 

Punya keinginan bersahabat dengan rekan kerja 3.56 Sangat Baik 

Menjaga reputasi di perusahaan 3.49 Sangat Baik 

Menjadi ketua dalam team 3.46 Sangat Baik 

Senang membantu orang lain 3.49 Sangat Baik 

Mean total 3.50 Sangat Baik 

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2014 (Lampiran 7 Tabel 7.3) 
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Berdasarkan Tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa dari 39 

responden yang diambil sebagai sampel, mayoritas karyawan telah 

memberikan penilaian yang sangat baik atau sangat setuju terhadap 

variabel pengembangan karir dengan rata-rata skor sebesar 3,50 

yaitu dalam kriteria yang sangat baik dengan skor antara 3,26 – 

4,00. Penilaian tertinggi terjadi pada indikator senang bekerjasama 

dalam melaksanakan tugas rata – rata sebesar 3,56 (sangat baik) 

dan penilaian terendah terjadi pada indikator menjadi ketua team. 

4. Deskriptif terhaadap Variabel Kinerja Karyawan 

 Kinerja Karyawan dengan 13 indikator, hasil deskriptif 

terhadap kinerja karyawan ditunjukkan pada Tabel berikut : 

Tabel 4.11 

Deskriptif Kinerja karyawan 
Indikator Kinerja Mean Kategori 

Mampu menyelesaikan pekerjaan dengan rapi 3.69 Sangat baik 

Menyelesaikan pekerjaan dengan teliti 3.64 Sangat baik 

Menyelesaikan pekerjaan sesuai yang diperintahkan 3.64 Sangat baik 

Cepat menyelesaikan pekerjaan 3.46 Sangat baik 

Mengerjakan pekerjaan sesuai target 3.44 Sangat baik 

Bertanggung jawab atas pekerjaan 3.72 Sangat baik 

Bertanggng jawab atas hasil kerja 3.46 Sangat baik 

Bertanggung jawab atas setiap keputusan 3.46 Sangat baik 

Menjalin kerjasama dengan atasan 3.49 Sangat baik 

Menjalin kerjasama dengan rekan kerja 3.64 Sangat baik 

Punya inisiatif menyelesaikan masalah 3.44 Sangat baik 

Punya kreativitas tinggi 3.36 Sangat baik 

Dapat menemukan inovasi – inovasi baru 3.49 Sangat baik 

Mean total 3.53 Sangat baik 

  Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2014 (Lampiran 7 Tabel 7.4) 

Berdasarkan hasil deskriptif terhadap kinerja karyawan 

menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 3,53 yang berarti kinerja 

karyawan secara rata-rata adalah tinggi karena berada pada interval 
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3,26 – 4,00. Kinerja karyawan tertinggi pada indikator 

bertanggung jawab atas pekerjaan dengan rata – rata sebesar 3,72 

(sangat baik) dan penilaian terendah adalah punya kreativitas 

tinggi dengan rata – rata sebesar 3,36 (sangat baik). 

4.3. Analisis Statistik 

 Analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan 3 tahap 

analisis regresi.Analisis regresi tahap I merupakan analisis regresi 

tentang pengaruh kompensasi dan pengembangan karir terhadap motivasi 

kerja, analisis regresi tahap II yaitu pengaruh kompensasi, dan 

pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Sedangkan tahap III 

yaitu untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

4.3.1. Pengaruh Kompensasi dan Pengembangan Karir terhadap 

Motivasi 

Tabel 4.12 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Model 

Variabel 

Independent 

Koef. Beta 

(Standardized) 

t 

statistic Sig 

Adj. R 

Square F Sig.F 

1 

       
Dept. Var: X1 0.540 4.756 0.000 0.566 25,802 0.000 

Kompensasi X2 0.391 3.441 0.001 

     Sumber : Data primer diolah, 2014 (lampiran 6 Tabel 6.1) 

 Berdasarkan hasil analisis regresi model pertama dapat 

ditulis persamaan regresi dengan model koefisien standardized 

yaitu : 
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  Z = 0,584 + 0,540 X1 + 0,391 X2……………………………. (1)   

 Berdasarkan berbagai parameter dalam persamaan regresi 

mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi motivasi kerja, 

maka dapat diberikan interpretasi sebagai berikut: 

1.   Konstanta (Koefisien o) 

 Nilai konstanta sebesar 0,584 yang berarti jika tidak ada 

variabel kompensasi dan pengembangan karir yang mempengaruhi 

motivasi kerja maka skor motivasi kerja hanya sebesar 0,584 

satuan. 

2.  Koefisien Kompensasi (1) 

 Kompensasi (X1) mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap kinerja karyawan, dengan koefisien regresi sebesar 0,540 

yang artinya apabila kompensasi meningkat sebesar 1 satuan, maka 

motivasi kerja karyawan akan meningkat sebesar 0,540 skala 

dengan asumsi bahwa variabel pengembangan karir (X2), dalam 

kondisi konstan. Dengan adanya pengaruh yang positif ini, berarti 

bahwa antara kompensasi dan motivasi kerja karyawan 

menunjukkan hubungan yang searah. Penilaian karyawan terhadap 

kompensasi yang semakin meningkat menghasilkan motivasi kerja 

karyawan akan meningkat, begitu pula sebaliknya. 

3. Koefisien Pengembangan karir (2) 

 Pengembangan karir (X2) mempunyai pengaruh yang 
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positif terhadap kinerja karyawan, dengan koefisien regresi sebesar 

0,391 yang artinya apabila pengembangan karir meningkat sebesar 

1 satuan, maka motivasi kerja karyawan akan meningkat sebesar 

0,391 skala dengan asumsi bahwa variabel kompensasi (X1), dalam 

kondisi konstan. Dengan adanya pengaruh yang positif ini, berarti 

bahwa antara pengembangan karir dan motivasi kerja karyawan 

menunjukkan hubungan yang searah. Penilaian karyawan terhadap 

pengembangan karir yang semakin meningkat menghasilkan 

motivasi kerja karyawan akan meningkat, begitu pula sebaliknya. 

a. Koefisien Determinasi Berganda 

Hasil koefisien determinasi pada model regresi model 1 

(AdjustedR2) sebesar 0,566, maka dapat diartikan bahwa 55,6 

persen motivasi kerja dapat dijelaskan oleh variabel 

kompensasi dan pengembangan karir. Sedangkan sisanya 

sebesar 44,4 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian. 

b. Uji t 

1. Kompensasi Terhadap Motivasi kerja 

Dari tabel 4.12 pada model 1 diatas, hasil 

pengujian pada variabel kompensasi diperoleh t hitung 

sebesar 4,756 dan probabilitas (sig-t) sebesar 0,000 < 0,05. 

Hasil ini berarti Ho ditolak yang berarti terdapat pengaruh 

secara signifikan kompensasi terhadap motivasi kerja 

karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
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Tanjungpandan. Hasil koefisien beta yang bernilai positif 

menunjukkan bahwa semakin baik kompensasi maka 

motivasi kerja karyawan semakin meningkat, dan 

sebaliknya semakin rendah kompensasi maka motivasi 

kerja akan semakin rendah.  

2. Pengembangan Karir Terhadap Motivasi kerja 

Hasil pengujian pada variabel motivasi dapat 

dilihat pada tabel 4.12 diperoleh t hitung sebesar 3,441 

dan probabilitas (sig-t) sebesar 0,001 < 0,05. Hasil ini 

berarti Ho ditolak yang berarti terdapat pengaruh secara 

signifikan pengembangan karir terhadap motivasi kerja 

karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Tanjungpandan. Hasil koefisien beta yang bernilai positif 

menunjukkan bahwa semakin tinggi pengembangan karir 

maka motivasi kerja karyawan semakin meningkat, dan 

sebaliknya semakin rendah pengembangan karir maka 

motivasi kerja akan semakin rendah. 

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa  

kompensasi dan pengembangan karier berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap motivasi karyawan, 

dengan demikian hipotesis pertama terbukti. 

 

c. Uji F ( Pengaruh Kompensasi dan Pengembangan Karir 

Terhadap Motivasi kerja ) 
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Dari tabel 4.12 pada model 1 di atas di dapat F hitung 

sebesar 25,802 dan probabilitas (Sig-F) sebesar 0,000 < 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas kurang dari taraf 

signifikansi 5% (p<0,05), maka Ha diterima dan menolak Ho. 

Ini menunjukkan bahwa variabel kompensasi dan 

pengembangan karir secara serentak berpengaruh signifikan 

terhadap motivasi kerja karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) 

Tbk Tanjungpandan. Dengan demikian hipotesis kedua yang 

menyatakan “Kompensasi dan pengembangan karier 

berpengaruh secara simultan terhadap motivasi 

karyawan”terbukti. 

4.3.2. Pengaruh Kompensasi dan Pengembangan Karier Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Tabel 4.13 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Model 

Variabel 

Independent 

Koef. Beta 

(Standardized) 

t 

statistic Sig 

Adj. R 

Square F Sig.F 

2 

       
Dept. Var: X1 0.490 4.338 0.000 0.571 26.261 0.000 

Kinerja 

Karyawan X2 0.450 3.979 0.000 

     Sumber : Data primer diolah, 2014 (Lampiran 6 tabel 6.2) 

 Berdasarkan hasil analisis regresi model pertama dapat 

ditulis persamaan regresi dengan model koefisien standardized 

yaitu : 

 Y = 0,960 + 0,460 X1 + 0,450X2…………………(2) 
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 Hasil dari persamaan regresi mengenai variabel-variabel 

yang  mempengaruhi kinerja, maka dapat diberikan interpretasi 

sebagai berikut: 

1. Konstanta (Koefisien o) 

Nilai konstanta sebesar 0,960 yang berarti jika tidak 

ada variabel kompensasi dan pengembangan karir yang 

mempengaruhi kinerja karyawan maka skor kinerja hanya 

sebesar 0,960 satuan. 

2. Koefisien Kompensasi (1) 

Kompensasi (X1) mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap kinerja karyawan, dengan koefisien regresi sebesar 

0,490 yang artinya apabila kompensasi meningkat sebesar 1 

satuan, maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,490 

skala dengan asumsi bahwa variabel pengembangan karir (X2), 

dalam kondisi konstan. Dengan adanya pengaruh yang positif 

ini, berarti bahwa antara kompensasi dan kinerja karyawan 

menunjukkan hubungan yang searah. Penilaian karyawan 

terhadap kompensasi yang semakin meningkat menghasilkan 

kinerja karyawan akan meningkat, begitu pula sebaliknya. 

 

3. Koefisien Pengembangan karir (2) 

Pengembangan karir (X2) mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap kinerja karyawan, dengan koefisien regresi 
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sebesar 0,450 yang artinya apabila pengembangan karir 

meningkat sebesar 1 satuan, maka kinerja karyawan akan 

meningkat sebesar 0,450 skala dengan asumsi bahwa variabel 

kompensasi (X1), dalam kondisi konstan. Dengan adanya 

pengaruh yang positif ini, berarti bahwa antara pengembangan 

karir dan kinerja karyawan menunjukkan hubungan yang 

searah. Penilaian karyawan terhadap pengembangan karir yang 

semakin meningkat menghasilkan kinerja karyawan akan 

meningkat, begitu pula sebaliknya. 

a. Koefisien Determinasi Berganda 

Hasil koefisien determinasi pada model regresi 

model 2 (AdjustedR2) sebesar 0,571, maka dapat 

diartikan bahwa 57,1 persen kinerja karyawan dapat 

dijelaskan oleh variabel kompensasi, dan pengembangan 

karir. Sedangkan sisanya sebesar 42,9 persen 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam model penelitian. 
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b. Uji t 

1. Kompensasi Terhadap Kinerja  

Hasil pengujian pada variabel kompensasi 

dapat dilihat pada tabel 4.13 diperoleh t hitung 

sebesar 4,338 dan  t table 1,688 (4,338>1,688) 

sedangkan probabilitas (sig-t) sebesar 0,000 < 

0,05. Hasil ini berarti Ho ditolak yang berarti 

terdapat pengaruh secara signifikan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk Tanjungpandan. Hasil koefisien 

beta yang bernilai positif menunjukkan bahwa 

semakin tinggi kompensasi maka kinerja 

karyawan semakin meningkat, dan sebaliknya 

semakin rendah kompensasi maka kinerja 

karyawan akan semakin rendah.  

2. Pengembangan karir Terhadap Kinerja 

Hasil pengujian pada variabel 

pengembangan karir pada tabel 4.13 diperoleh t 

hitung sebesar 3,979 dan t table 1,688 

(3,979>1,688) sedangkan probabilitas (sig-t) 

sebesar 0,000 < 0,05. Hasil ini berarti Ho ditolak 

yang berarti terdapat pengaruh secara signifikan 

pengembangan karir terhadap kinerja karyawan 
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PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tanjungpandan. 

Hasil koefisien beta yang bernilai positif 

menunjukkan bahwa semakin tinggi 

pengembangan karir karyawan maka kinerja 

karyawan semakin meningkat, dan sebaliknya 

semakin rendah pengembangan karir maka 

kinerja karyawan akan semakin rendah. 

Dengan demikian hipotesis ketiga yang 

menyatakan “Kompensasi dan pengembangan 

karier berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

karyawan”dapat didukung. 

c. Uji F ( Kompensasi dan Pengembangan Karir 

Terhadap Kinerja ) 

Dari tabel 4.13 pada model 2 di atas di dapat 

Fhitung sebesar 26,261 dan F table 2,866 (26,261>2,866) 

sedangkan probabilitas (Sig-F) sebesar 0,000 < 0,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa probabilitas kurang dari taraf 

signifikansi 5% (p<0,05), maka Ha diterima dan 

menolak Ho. Ini menunjukkan bahwa variabel 

kompensasi dan pengembangan karir secara serentak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tanjungpandan. 

Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan 

“Kompensasi dan Pengembangan Karier berpengaruh 
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secara simultan terhadap kinerja karyawan”dapat 

didukung. 

4.3.3.  Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

Tabel 4.14 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Model 

Variabel 

Independent 

Koef. Beta 

(Standardized) 

t 

statistic Sig 

Adj. R 

Square F Sig.F 

3 

       Kinerja 

(Y2) Y1 0.722 6.353 0.000 0.509 40.363 0.000 

  Sumber : Data primer diolah, 2014 (Lampiran 6 Tabel 6.3) 

 Berdasarkan hasil analisis regresi model pertama dapat 

ditulis persamaan regresi dengan model koefisien standardized 

yaitu : 

 Y = 1,328 + 0,722 Z…………………. (3) 

 Hasil dari persamaan regresi mengenai variabel - variabel 

yang  mempengaruhi kinerja, maka dapat diberikan interpretasi 

sebagai berikut: 

1. Konstanta (Koefisien o) 

Nilai konstanta sebesar 1,328 yang berarti jika tidak 

ada variabel motivasi yang mempengaruhi kinerja karyawan 

maka skor kinerja hanya sebesar 1,328 satuan. 

2. Koefisien Motivasi kerja (1) 

Motivasi kerja (Z) mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap kinerja karyawan, dengan koefisien regresi sebesar 

0,722 yang artinya apabila Motivasi kerja (Z) meningkat 

sebesar 1 satuan, maka kinerja karyawan akan meningkat 
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sebesar 0,722 skala dengan asumsi bahwa variabel lain dalam 

kondisi konstan. Dengan adanya pengaruh yang positif ini, 

berarti bahwa antara motivasi kerja dan kinerja karyawan 

menunjukkan hubungan yang searah. Penilaian karyawan 

terhadap motivasi kerja yang semakin meningkat 

menghasilkan kinerja karyawan akan meningkat, begitu pula 

sebaliknya. 

a. Koefisien Determinasi Berganda 

Hasil koefisien determinasi pada model regresi 

pada tabel 4.13 model 3 (AdjustedR2) sebesar 0,509, 

maka dapat diartikan bahwa 50,9 persen kinerja 

karyawan dapat dijelaskan oleh variabel motivasi kerja. 

Sedangkan sisanya sebesar 49,1 persen dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian. 

b. Uji t 

Hasil pengujian pada variabel kompensasi pada 

model 3 tabel 4.14 diperoleh t hitung sebesar 6,353 dan t 

table 1,688 (6,353>1,688) sedangkan probabilitas (sig-t) 

sebesar 0,000 < 0,05. Hasil ini berarti Ho ditolak yang 

berarti terdapat pengaruh secara signifikan motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) 

Tbk Tanjungpandan. Hasil koefisien beta yang bernilai 

positif menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi 
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kerja maka kinerja karyawan semakin meningkat, dan 

sebaliknya semakin rendah motivasi kerja maka kinerja 

karyawan akan semakin rendah. Dengan demikian 

hipotesis kelima yang menyatakan “Motivasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan”dapat didukung. 

4.3.4. Analisis Jalur 

 Analisis jalur untuk mengetahui pengaruh variabel 

kompensasi, dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan 

melalui motivasi kerja, dapat dilakukan dengan mengalikan hasil 

koefisien beta seperti digambarkan sebagai berikut : 

 

 Berdasarkan gambar diatas, maka besarnya pengaruh tidak 

langsung dan pengaruh langsung variabel bebas ke variabel terikat 

adalah : 

a. Pengaruh variabel kompensasi terhadap kinerja melalui motivasi 

kerja adalah sebagai berikut : 

 Pengaruh langsung X1 ke Z = 11 

Pengaruh variabel Kompensasi (X1) terhadap variabel Motivasi 

Kompensasi (X1) 

  

Pengembangan 

karir (X2) 

 

Motivasi (Z) 
Kinerja (Y) 

 

β21=0,490 

 

β22=0,450 

 

23=0,722 

 

β11=0,540 

β12=0,391 
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kerja (Z) adalah sebesar 0,540 atau 54%. 

 Pengaruh langsung Z ke Y = 23 

Pengaruh variabel Motivasi kerja (Z) terhadap variabel Kinerja (Y) 

adalah sebesar 0,722 atau 72,2%. 

 Pengaruh langsung X1 ke Y = 21 

Pengaruh variabel Kompensasi (X1) terhadap Kinerja (Y) adalah 

sebesar 0,490 atau 49 %. 

 Pengaruh tidak langsung X1 ke Y melalui Z = 11 x 23 

Pengaruh variabel Kompensasi (X1) terhadap Kinerja (Y) melalui 

Motivasi kerja (Y) adalah sebesar 0,540 x 0,722 = 0,338 atau 

sebesar 38,9%. 

 Hasil uji path menunjukkan bahwa pengaruh langsung 

kompensasi terhadap kinerja yaitu sebesar sebesar 0,490, nilai ini 

lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung kompensasi 

terhadap kinerja melalui motivasi kerja yang hanya sebesar 0,389. 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengaruh 

langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak 

langsung (0,490 > 0,389). 

Dengan demikian hipotesis keenam yang menyatakan 

bahwa “Lebih besar pengaruh tidak langsung kompensasi terhadap 

kinerja karyawan melalui motivasi karyawan daripada pengaruh 

langsung kompensasi kinerja karyawan”, tidak dapat didukung. 



 

89 
 

b. Pengaruh variabel pengembangan karir terhadap kinerja melalui 

motivasi kerja adalah sebagai berikut : 

 Pengaruh langsung X2 ke Z = 22 

Pengaruh variabel pengembangan karir (X2) terhadap variabel 

motivasi kerja (Z) adalah sebesar 0,391 atau 39,1%. 

 Pengaruh langsung Z ke Y = 23 

Pengaruh variabel Motivasi kerja (Z) terhadap variabel Kinerja (Y) 

adalah sebesar 0,722 atau 72,2%. 

 Pengaruh langsung X2 ke Y = 22 

 Pengaruh variabel Motivasi (X2) terhadap variabel Kinerja (Y) 

adalah  sebesar 0,450 atau 45 %. 

 Pengaruh tidak langsung X2 ke Y melalui Z = 12 x 23 

Pengaruh variabel Pengembangan karir (X2) terhadap Kinerja (Y) 

melalui Motivasi kerja (Z) adalah sebesar 0,391x 0,722= 0,282 

atau sebesar 28,2%. 

 Hasil uji path menunjukkan bahwa pengaruh langsung 

pengembangan karir terhadap kinerja yaitu sebesar sebesar 0,450, 

nilai ini lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung 

pengembangan karir terhadap kinerja melalui motivasi kerja yang 

hanya sebesar 0,282. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat 

dinyatakan bahwa pengaruh langsung lebih besar dibandingkan 

dengan pengaruh tidak langsung (0,450 > 0,282). 
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Dengan demikian hipotesis ketujuh yang menyatakan 

bahwa “Lebih besar pengaruh tidak langsung pengembangan karier 

terhadap kinerja karyawan melalui motivasi karyawan daripada 

pengaruh langsung pengembangan karier terhadap kinerja 

karyawan”, tidak dapat didukung. 

4.3.5. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi Uji 

Normalitas, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas. 

1) Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal (Ghozali, 2005:57).Pada penelitian ini 

analisis grafik digunakan sebagai analisis statistik untuk 

mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidak. Hasil 

pengujian normalitas dapat ditunjukkan pada Gambar 4.1 

berikut : 
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Gambar 4.1.  Hasil Uji Normalitas  

Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa sebaran 

data cenderung mengikuti kurva normal, maka dapat 

disimpulkan bahwa sebaran data pada persamaan model 

regresi berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi 

normalitas. 

2) Uji Multikolinieritas  

 Kriteria pengujian yaitu jika nilai VIF kurang dari 

10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10, maka model regrasi yang 
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diajukan tidak mengandung gejala multikolonieritas. Hasil uji 

multikolinieritas dapat ditunjukkan pada Tabel 4.14 berikut : 

Tabel 4.14 

Uji Multikolinieritas 

Variabel 

Model I Model II 

Keterangan VIF VIF 

Kompensasi 1.131 1.131 Tidak terjadi multikolinieritas 

Pengembangan karir 1.131 1.131 Tidak terjadi multikolinieritas 

Sumber : data primer diolah, 2014 (Lampiran 5 Tabel 5.2) 

Berdasarkan Tabel 4.14 menunjukkan bahwa seluruh 

variabel independent memiliki nilai VIF kurang dari 10. 

Dengan demikian model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini tidak mengandung gejala multikolinieritas atau 

dengan kata lain Ho diterima dan Ha ditolak. 

3) Uji Heteroskedastisitas  

Analisis asumsi klasik pada uji heteroskedastisitas 

dilakukan dengan menggunakan plot residual. Jika 

diketemukan plot residual membentuk pola tertentu maka 

terjadi gejala heterosekedastisitas. Hasil pengujian 

heteroskedastisitas ditunjukkan pada Gambar 4.2 berikut : 
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Gambar 4.2.  Uji Heteroskedastisitas  

Berdasarkan Gambar 4.2 terlihat data residual berupa 

titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola 

tertentu.Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi 

yang diajukan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas. 
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4.4. Pembahasan Hasil Penelitian 

 Hasil analisis data menunjukkan bahwa kompensasi dapat 

berpengaruh langsung terhadap kinerja dan dapat juga berpengaruh tidak 

langsung yaitu melalui motivasi kerja sebagai intervening terhadap 

kinerja. Besarnya pengaruh langsung yaitu sebesar 0,490, sedangkan 

pengaruh tidak langsung dihitung dengan mengalikan koefisien tidak 

langsungnya yaitu sebesar 0,389. Dengan begitu berarti pengaruh 

langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin baik Kompensasi maka motivasi kerja 

karyawan semakin meningkat, dan sebaliknya semakin rendah 

kompensasi maka motivasi kerja akan semakin rendah. 

Pengembangan karir juga dapat berpengaruh secara langsung ke 

Kinerja dan dapat berpengaruh secara tidak langsung yaitu melalui 

motivasi kerja (sebagai intervening). Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin baik pengembangan karir karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) 

Tbk Tanjungpandan maka Kinerja mereka juga akan semakin baik dan 

sebaliknya. Besarnya pengaruh langsung yaitu sebesar 0,450, nilai ini 

lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung pengembangan karir 

terhadap kinerja melalui motivasi kerja yang hanya sebesar 

0,282.Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengaruh 

langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung. 
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4.4.1. Pengaruh Kompensasi Terhadap Motivasi kerja 

 Berdasarkan hasil analisis regresi menemukan bahwa 

kompensasi kerja berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja, 

terbukti nilai p value < 0,05. Hal ini berarti semakin tinggi 

kompensasi karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Tanjungpandan semakin tinggi pula motivasi kerjanya. 

Kompensasi (compensation) meliputi imbalan finansial dan 

jasa nirwujud serta tunjangan yang diterima oleh para karyawan 

sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. Kompensasi 

merupakan apa yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti 

kontribusi mereka kepada organisasi. 

 Hasil ini didukung oleh penelitian Rachmawati (2011), 

yang menyimpulkan bahwa kompensasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap motivasi kerja karyawan, hal ini dikarenakan 

kompensasi dengan adanya kompensasi maka karyawan merasakan 

adanya suatu ikatan dengan perusahaan. Selain kompensasi, 

perusahaan bisa memberikan rasa aman serta adanya fasilitas yang 

cukup serta memadai bagi karyawan. Dengan adanya pemberian 

kompensasi kepada karyawan dapat meningkatkan motivasi kerja 

karyawan. Perbedaan penelitian Rachmawati (2011) dengan 

peneliti adalah pada obyek, dimana penelitian Rachmawati (2011) 

adalah karyawan PG.Soedhono Ngawi, sedangkan peneliti adalah 

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tanjungpandan. Variabel 

independent yang digunakan oleh Rachmawati (2011) hanya 
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kompensasi sedangkan peneliti ditambah dengan varaibel 

pengembangan karir. 

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh  Nugroho dan Kurnatinah (2012) yang menyimpulkan bahwa 

ada pengaruh signifikan kompensasi terhadap motivasi kerja 

pegawai SEKDA Pekalongan. Hal ini disebabkan karena 

Kompensasi bagi pegawai merupakan ukuran kesuksesan dari 

pekerjaan mereka sebagaimana disampaikan oleh Rothwell dan 

Kanzanas (1988) serta Davis K dan Newstrom (1995) dalam 

Nugroho dan Kurnatinah (2012), bahwa kompensasi sebagai 

layanan moneter dan non moneter yang diterima karyawan. Dengan 

demikian salah satu cara untuk meningkatkan motivasi kerja adalah 

dengan memperhatikan kompensasi bagi pegawai. Yang 

membedakan penelitian Nugrojo dan Kurnatinah (2012) dengan 

peneliti adalah pada obyek, dan variabel dependet yang digunakan 

oleh Nugroho dan Kurnatinah (2012) adalah kepuasan kerja 

sedangkan peneliti adalah kinerja karyawan. 

Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa kompensasi 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Hasil penelitian 

didukung dan dikuatkan oleh penelitian sebelumnya Kasenda 

(2013) yang mempunyai hasil yang sama. Hal ini dapat diartikan 

bahwa Kompensasi merupakan salah satu bentuk pendorong 

motivasi yang positif, yaitu dengan memberi timbal balik atau 

hadiah kepada karyawan yang berprestasi baik, dimana pemberian 
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kompensasi ini diharapkan akan meningkatkan motivasi kerja 

karyawan. Kompensasi penting bagi karyawan untuk memotivasi 

kerja karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi 

mencerminkan ukuran nilai karya mereka diantara para karyawan 

itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu jika para 

karyawan memandang kompensasi mereka tidak memadai, 

motivasi dan kepuasan kerja mereka dapat turun secara drastic. 

Menurut Saydam (2000 ; 267) mengatakan bahwa kompensasi 

yang memadai merupakan alat motivasi yang paling ampuh bagi 

perusahaan untuk mendorong para karyawan bekerja lebih baik. 

Karena itu, kompensasi merupakan hal yang dapat menimbulkan 

minat pada karyawan agar cenderung untuk melakukan kegiatan 

yang diharapkan oleh pimpinan atau dengan kata lain, kompensasi 

merupakan motif yang didesain untuk meningkatkan motivasi kerja 

karyawan apabila insentif tersebut dilakukan dengan benar. 

4.4.2. Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan 

 Berdasarkan hasil analisis regresi menemukan bahwa 

kompensasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan, terbukti nilai p value < 0,05. Hal ini berarti semakin 

tinggi kompensasi kerja semakin tinggi pula kinerja karyawan. 

 Penelitian ini mendukung penelitian Kasenda (2013) yang 

menyimpulkan bahwa Kompensasi memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada P.T. Bangun Wenang Beverages 

Company Manado. Hal ini berarti semakin baik kompensasi maka 
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kinerja karyawan semakin meningkat, demikian juga sebaliknya 

semakin rendah kompensasi maka kinerja karyawan juga semakin 

menurun. Kompensasi juga mengandung adanya hubungan yang 

sifatnya profesional dimana salah satu tujuan utama karyawan 

bekerja adalah mendapatkan imbalan untuk mencukupi berbagai 

kebutuhan, sementara disisi perusahaan mereka membayar 

karyawan agar para karyawan bias menjalankan pekerjaan sesuai 

dengan keinginan dan harapan perusahaan dengan tujuan utama 

mampu memajukan jalannya usaha perusahaan. Persamaan dengan 

penelitian Kasenda (2013) adalah sama – sama membuktikan ada 

pengaruh kompensasi terhadap kinerja, sedangkan perbedaannya 

pada obyek dan penggunaan variabel mediasi, peneliti 

menggunakan varibel mediasi motivasi kerja dan Kasenda (2013) 

tidak menggunakan variabel mediasi. Sehingga kompensasi dan 

motivasi berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian ini juga di dukung oleh hasil penelitian 

Rachmawati (2011), dikatakan bahwa kompensasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil ini menunjukkan 

bahwa dengan kebijakan pemberian kompensasi yang tepat dan 

diterima oleh karyawan, maka akan meningkatkan kinerja 

karyawan PG. Soedhono Ngawi. Kompensasi juga mengandung 

adanya hubungan yang sifatnya profesional dimana salah satu 

tujuan utama karyawan bekerja adalah mendapatkan imbalan untuk 

mencukupi berbagai kebutuhan, sementara disisi perusahaan 
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mereka membayar karyawan agar para karyawan bisa menjalankan 

pekerjaan sesuai dengan keinginan dan harapan perusahaan dengan 

tujuan utama mampu memajukan jalannya usaha perusahaan.  

Hasibuan (2002) mengatakan bahwa tujuan pemberian 

kompensasi antara lain adalah untuk kepuasan kerja karyawan yang 

nantinya akan menjaga stabilitas karyawan itu sendiri sehingga bisa 

menekan angka turn-over. Selain itu, karyawan juga akan terhindar 

dari pengaruh serikat buruh dan akhirnya hanya berkonsentrasi 

pada pekerjaannya saja. Disini dapat dilihat bahwa dengan 

pemberian kompensasi yang lebih layak dan diterima oleh 

karyawan karena sesuai dengan tenaga dan kemampuan yang 

dikeluarkan serta menghargai kerja keras karyawan, maka 

karyawan akan lebih bersikap profesional dengan bekerja secara 

bersungguh-sungguh dan melakukan berbagai upaya agar bisa 

mencapai hasil kerja yang lebih baik sehingga kinerjanya bisa lebih 

meningkat. Dengan kinerja yang lebih baik tentu akan memajukan 

jalannya usaha perusahaan. 

Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Nugroho 

dan Kurnatinah (2012) yang membuktikan bahwa kompensasi 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Namun perbedaan 

dengan peneliti pada variabel dependennya, dimana penelitian 

Nugroho dan Kurnatinah (2012) menggunakan kepuasan kerja, 

sedangkan peneliti menggunakan variabel kinerja. Nugroho dan 

Kurnatinah (2012) menemukan bahwa kompensasi signifikan 
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mempengaruhi kepuasan, hal ini disebabkan karena kompensasi 

dapat diartikan sebagai semua bentuk penghargaan atau imbalan 

yang diberikan organisasi pada para pekerjanya sebagai bentuk 

penggantian atas kinerjanya yang terdiri dari bentuk kompensasi 

finansial seperti gaji pokok, insentif dan tunjangan-tunjangan 

lainnya dan bentuk non finansial seperti tantangan pekerjaan 

tanggung jawab, pengakuan yang memadai atas prestasi yang 

dicapai, serta adanya promosi bagi pegawai yang berpotensi. 

Hasil penelitian ini memperkuat beberapa penelitian 

terdahulu yang juga membuktikan bahwa kompensasi 

mempengaruhi kinerja karyawan. Menurut Simamora (2004:43) 

mengatakan bahwa kompensasi dalam bentuk finansial adalah 

penting bagi karyawan, sebab dengan kompensasi ini mereka dapat 

memenuhi kebutuhannya secara langsung, terutama kebutuhan 

fisiologisnya. Namun demikian, tentunya pegawai juga berharap 

agar kompensasi yang diterimanya sesuai dengan pengorbanan 

yang telah diberikan dalam bentuk non finansial juga sangat 

penting bagi pegawai terutama untuk pengembangan karir mereka. 

4.4.3. Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Motivasi kerja  

 Berdasarkan hasil analisis regresi menemukan bahwa 

pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap motivasi 

kerja karyawan, terbukti nilai p value < 0,05. Hal ini berarti 

semakin baik pengembangan karir semakin tinggi pula motivasi 

kerja. 
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 Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian Nugroho dan 

Kurnatinah (2012), yang menemukan bahwa pengembangan karir 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Artinya semakin 

baik pengembangan karir maka motivasi kerja semakin meningkat, 

demikian juga sebaliknya jika pengembangan karir semakin 

menurun maka motivasi kerja juga menurun. Signifikannya 

pengaruh pengembangan karir terhadap motivasi karena karir 

individu sebagai pegawai akan memberikan keuntungan yaitu 

kepuasan, pengembangan pribadi dan kehidupan kerja yang 

berkualitas. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan karir 

diantaranya adalah pengembangan pribadi. Hal ini akan sangat 

mempengaruhi seseorang untuk bekerja lebih berkualitas. 

Persamaan yaitu membuktikan bahwa pengembangan karir 

berpengaruh terhadap motivasi kerja, sedangkan perbedaan terletak 

pada obyek dan variabel dependet yang digunakan, Nugrojo dan 

Kurnatinah (2012) menggunakan kepuasan kerja, dan peneliti 

varaibel dependent adalah kinerja karyawan.  

 Hasil penelitian ini juga mendukung pendapat Hasibuan 

(2005 : 69) yang menyatakan bahwa pengembangan karir 

merupakan upaya pribadi seorang karyawan untuk mencapai suatu 

rencana karir. Dimana peran pengembangan karir sangat penting 

bagi perusahaan yaitu untuk meningkatkan kemampuan teknis, 

teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. Dengan adanya 
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perhatian perusahaan terhadap pengembangan karir tentunya akan 

meningkatkan motivasi kerja karyawan, dimana Motivasi adalah 

pemberian daya penggerakan yang menciptakan kegairahan kerja 

seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan 

terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai tujuan 

perusahaan, Hasibuan (2010:95). 

4.4.4. Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan 

 Berdasarkan hasil analisis regresi menemukan bahwa 

pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan, terbukti nilai p value < 0,05. Hal ini berarti semakin 

baik pengembangan karir semakin tinggi pula kinerja karyawan, 

demikian juga sebaliknya jika semakin menurun pengembangan 

karir maka kinerja karyawan juga semakin menurun. 

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian Harlie (2010) 

yang menyimpulkan bahwa ada hubungan yang kuat searah 

pengembangan karier dengan Kinerja Pegawai. Hal ini disebabkan 

karena dengan adanya perencanaan karir yang baik dalam rangka 

mengembangkan karir diri, maka seseorang akan dapat membuat 

taktik, apa yang harus dilakukan untuj meraih jenjang tertentu. 

Pengembangan karir mempunyai berbagai manfaat karir jangka 

panjang yang membantu pegawai untuk bertanggung jawab lebih 

besar di waktu yang akan datang. Para pegawai harus dilatih dan 

dikembangkan dibidang tertentu untuk mengurangi dan 

menghilangkan kebiasaan kerja yang jelek atau untuk mempelajari 
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ketrampilan baru yang akan meningkatkan kinerja mereka. untuk 

memenuhi tantangan tersebut, diperlukan kemampuan yang tinggi 

dari para pegawai, sistem penilaian kinerja yang hanya dapat 

meningkatkan disiplin kerja yang tinggi. . Perbedaan penelitian 

Harlie (2010) dengan peneliti adalah pada variabel independent 

yang digunakan, Harlie (2010) selain kompensasi dan 

pengembangan karir juga menambahkan variabel disiplin kerja, 

sedangkan peneliti hanya pengembangan karir dan kompensasi, 

peneliti juga menambahkan motivasi kerja sebagai varaibel 

mediasi hubungan dengan kinerja karyawan. 

 Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Nugroho 

dan Kurnatinah (2012) yang menemukan bahwa pengembangan 

karir berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini 

disebabkan karena pengembangan karir merupakan kegiatan SDM 

yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektifitas 

pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai agar mampu memberikan 

kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan organisasi. 

Pengembangan karir merupakan suatu usaha yang sangat penting 

dalam organisasi karena dapat menimbulkan motivasi kerja lebih 

baik. Kepastian karir akan memotivasi pegawai untuk terus 

berusaha meningkatkan kemampuan serta loyal terhadap 

organisasi. Persamaan peneliti dengan Nugroho dan Kurnatinah 

(2012) adalah mampu membuktikan bahwa pengembangan karir 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Perbedaannya 
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terletak pada obyek dan variabel dependent yang digunakan 

Nugroho dan Kurnatinah (2012) menggunakan factor kepuasan 

kerja, sedangkan peneliti kinerja karyawan.  

 Hal ini disebabkan karena menurut Nugroho dan 

Kurnatinah (2012) perencanaan dan pengembangan karier yang 

jelas dalam organisasi akan dapat meningkatkan motivasi kerja 

pegawai dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga menciptakan 

rasa puas dalam melaksanakan pekerjaannya. Setiap sumber daya 

manusia diberi kesempatan untuk mengembangkan karier serta 

kemampuannya secara optimal. Dengan demikian, dapat 

meningkatkan motivasi kerja, produktivitas dan memperbaiki sikap 

pegawai. Pengembangan karier merupakan fungsi manajemen 

personalia yang sangat penting dan perlu diketahui oleh setiap 

pegawai. Kebutuhan untuk merencanakan karier timbul baik dari 

kekuatan ekonomis maupun kekuatan sosial, sehingga ada 

kepuasan yang dirasakan oleh masing-masing pegawai. 

Pengembangan karier secara individu akan memperluas ruang 

lingkup pengetahuan, meningkatkan kemampuan dan rasa percaya 

diri. 

 Hasil penelitian membuktikan bahwa pengembangan karir 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan, hasil penelitian ini 

mendukung beberapa peneliti sebelumnya. Menurut Sedarmayanti 

(2010 : 378), mengemukakan manfaat pola karier bagi pegawai 

antara lain meningkatkan dan memperbaiki kinerja pegawai, 
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menyadarkan pegawai tentang kebutuhan, nilai, dan tujuan yang 

diinginkan didalam instansi/organisasi, menyadarkan pegawai 

tentang adanya peluang, karier dan pekerjaan yang selaras dengan 

kemampuan pegawai yang bersangkutan, meningkatkan harga siri 

dan kebanggaan atas kontribusi yang bersangkutan terhadap 

organisasi/instansi, menumbuhkan kepuasan pegawai sebagai 

refleksi dari produktivitas kerja pegawai, memberikan arahan bagi 

pegawai akan karier yang diinginkan pada masa yang akan datang. 

4.4.5. Pengaruh Motivasi kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

 Berdasarkan hasil analisis regresi menemukan bahwa 

motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawa, 

terbukti nilai p value < 0,05. Hal ini berarti semakin tinggi 

motivasi kerja semakin tinggi pula kinerja karyawan. Karyawan 

yang memiliki motivasi kerja yang tinggi maka kinerjanya akan 

semakin meningkat.  

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian Kurniawan, 

Lubis, et al (2012). Hasil penelitian ini yaitu pada hasil pengujian 

hipotesis pertama dapat dijelaskan bahwa budaya kerja dan 

motivasi kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada Lembaga International Federation Red 

Cross (IFRC) Banda Aceh dan Motivasi kerja secara parsial juga 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Lembaga 

International Federation Red Cross (IFRC) Banda Aceh. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja mempunyai 
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pengaruh lebih kecil terhadap peningkatan kinerja karyawan pada 

Lembaga International Federation Red Cross (IFRC) Banda Aceh. 

Perbedaan penelitian Kurniawan, Lubis, et al (2012) dengan 

peneliti adalah pada variabel independent yang digunakan, dimana 

peneliti hanya menggunakan variabel kompensasi dan 

pengembangan karir, sedangkan Kurniawan, Lubis, et al (2012) 

menggunakan variabel budaya kerja. 

Peneliti ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Harlie (2010), hasil penelitian menemukan bahwa motivasi 

mempunyai hubungan signifikan dengan Kinerja Pegawai 

Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung Kalimantan Selatan. 

Hal ini disebabkan karena peranan motivasi dalam meningkatkan 

kerja karaywan sangat penting, antara lain agar motivasi yang 

diberikan dalam bentuk bimbingan maupun pelatihan dapat 

menggerakkan setiap karyawan untuk bisa bekerja mencapai 

kinerja yang diaharpkan. oleh karena itu menjadi tugas pimpinan 

untuk mengetahui faktor - faktor apa saja yang dapat mendorong 

bawahan agar berjalan bersama untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kasenda (2013) juga 

menemukan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada P.T. Bangun Wenang Beverages Company 

Manado. Hal ini disebabkan karena Motivasi merupakan proses 

yang berperan pada intensitas, arah, dan lamanya berlangsung 
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upaya individu ke arah pencapaian sasaran. Sehingga apabila 

seorang karyawan menganggap bahwa kompensasi yang diberikan 

oleh perusahaan sesuai dengan yang karyawan harapkan, maka 

akan dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan. Penilitian ini juga mendukung penelitian Nugroho dan 

Kurnatinah (2012) yang menyimpulkan bahwa motivasi sebagai 

variabel intervening terbukti berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan, dan arah hubungan kedua varaibel 

adalah positif. Artinya semakin tinggi motivasi maka kepuasan 

kerja karyawan semakin meningkat. 

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Rachmawati 

(2011) yang menyimpulkan bahwa motivasi kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini disebabkan karena 

adanya motivasi yang tinggi membuat karyawan menjadi lebih 

terfokus dan perhatian pada upaya mencapai hasil kerja yang baik 

dan sesuai harapan perusahaan sehingga hal ini menumbuhkan 

kinerja yang lebih baik dari para karyawan. Motivasi kerja adalah 

dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang, baik yang berasal 

dari dalam dan luar dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan 

dengan semangat tinggi menggunakan semua kemampuan dan 

ketrampilan yang dimilikinya Kedudukan motivasi sejajar dengan 

isi jiwa sebagai cipta (kognisi), karsa (konasi), dan rasa (emosi) 

yang merupakan tridaya. Apabila cipta, karsa dan rasa yang 

melekat pada diri seseorang, dikombinasikan terhadap motivasi, 
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dapat menjadi catur daya atau empat dorongan kekuatan yang 

dapat mengarahkan individu mencapai tujuan dan memenuhi 

kebutuhan. 

Motivasi semakin penting karena manajer membagi 

pekerjaan pada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan 

terintegritas pada tujuanyang diinginkan perusahaan. Perusahaan 

bukan hanya mengharapkan pegawai mampu, cakap,dan terampil, 

tetapi yang penting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan 

untuk mencapai kinerja yang maksimal (Hasibuan, 2009:141) 

4.4.6. Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui 

Motivasi kerja 

 Berdasarkan hasil analisis regresi linier jalur menunjukkan 

bahwa variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Sedangkan besarnya 

pengaruh total kompensasi terhadap kinerja melalui motivasi 

adalah sebesar 87,9%. Hasil uji path menunjukkan bahwa 

pengaruh langsung kompensasi terhadap kinerja lebih besar 

dibandingkan pengaruh tidak langsung kompensasi terhadap 

kinerja melalui motivasi kerja, dengan demikian tidak mendukung 

hipotesis. 

Hal ini disebabkan karena karyawan akan memiliki kinerja 

yang tinggi jika terpenuhi kebutuhan secara financial dan non 

financial. Kebutuhan atau kompensasi financial dianggap lebih 

penting dalam meningkatkan kinerja karyawan tanpa harus 
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meningkatkan motivasi kerja karyawan. Secara sederhana 

kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan untuk 

balas jasa kerja mereka. Simamora (2004:43) mengatakan bahwa 

kompensasi dalam bentuk financial adalah penting bagi karyawan, 

sebab dengan kompensasi ini mereka dapat memenuhi 

kebutuhannya secara langsung, terutama kebutuhan fisiologisnya. 

Namun demikian, tentunya pegawai juga berharap agar kompensasi 

yang diterimanya sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikan 

dalam bentuk non finansial juga sangat penting bagi pegawai. 

Kompensasi juga mengandung adanya hubungan yang sifatnya 

profesional dimana salah satu tujuan utama karyawan bekerja 

adalah mendapatkan imbalan untuk mencukupi berbagai 

kebutuhan, sementara disisi perusahaan mereka membayar 

karyawan agar para karyawan bisa menjalankan pekerjaan sesuai 

dengan keinginan dan harapan perusahaan dengan tujuan utama 

mampu memajukan jalannya usaha perusahaan. 

 Hasil ini didukung oleh penelitian Nugroho dan Kurnatinah 

(2012) yang menemukan bahwa Motivasi kerja tidak memediasi 

pengaruh kompensasi dan pengembangan karier terhadap kepuasan 

kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan. Beberapa 

kemungkinan yang mendasarinya adalah adanya pola pikir 

pegawai bahwa besarnya kompensasi yang diberikan kepada 

pegawai negeri sipil lebih ditentukan oleh golongan dan 

kepangkatan serta jabatannya. Hal ini mengakibatkan pegawai 
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menganggap besarnya kompensasi yang mereka terima sebagai hal 

yang wajar sehinggap kurang berpengaruh terhadap motivasi. 

Namun hasil penelitian ini tidak mendukung penelitain yang 

dilakukan oleh Rachmawati (2011) dari hasil perhitungan yang 

didapat menunjukkan pengaruh secara tidak langsung melalui 

motivasi kerja lebih besar dibanding pengaruh secara langsung 

terhadap kinerja. Hasil ini menunjukkan bahwa kompensasi 

berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja melalui motivasi 

kerja, atau dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja menjadi 

variabel yang memediasi antara kompensasi terhadap kinerja. Salah 

satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, 

memotivasi dan meningkatkan kinerja para karyawan adalah 

melalui kompensasi (Mathis dan Jackson,2000:97). Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryono (2009), yang 

menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya rasa puas dengan kompensasi yang 

diberikan baik yang berupa gaji, bonus tunjangan dan berbagai 

fasilitas yang memadai akan menumbuhkan motivasi yang tinggi 

dalam bekerja, karena para karyawan merasa dihargai dan 

didukung dalam bekerja. Adanya motivasi yang tinggi membuat 

karyawan menjadi lebih terfokus dan perhatian pada upaya 

mencapai hasil kerja yang baik dan sesuai harapan perusahaan 
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sehingga hal ini menumbuhkan kinerja yang lebih baik dari para 

karyawan. 

4.4.7. Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan 

Melalui Motivasi kerja 

 Berdasarkan hasil analisis regresi linier jalur menunjukkan 

bahwa variabel pengembangan karir berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Sedangkan 

besarnya pengaruh total kompensasi terhadap kinerja melalui 

motivasi adalah sebesar 73,2%. Hasil uji path menunjukkan bahwa 

pengaruh langsung pengembangan karir terhadap kinerja lebih 

besar dibandingkan pengaruh tidak langsung pengembangan karir 

terhadap kinerja melalui motivasi kerja, dengan demikian tidak 

mendukung hipotesis. 

Hal ini disebabkan karena pengembangan karir di PT. Bank 

Mandiri (Persero) Tbk Tanjungpandan sudah sangat baik, dimana 

perusahaan melakukan perencanaan, identifikasi, dan 

penyelelarasan rancangan karir karyawan. Perusahaan memberikan 

informasi dan pengarahan yang jelas kepada setiap karyawan, 

dengan mentelenggarakan konseling karir dan mengikutsertakan 

karyawan untuk mengikuti pelatihan, seminar dan beasiswa bagi 

karyawan yang berprestasi, sehingga segala perencanaan karir 

tersebut dengan sendirinya mampu meningkatkan kinerja karyawan 

tanpa harus meningkatkan motivasi kerja. 



 

112 
 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Nugroho dan Kurnatinah (2012) yang menemukan bahwa 

motivasi kerja tidak memediasi pengaruh pengembangan karier 

terhadap kepuasan kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Pekalongan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan 

pegawai terhadap perencanaan karier megakibatkan terbentuknya 

pola pikir bahwa karier yang mereka raih lebih disebabkan karena 

golongan dan kepangkatannya telah memenuhi syarat dan bukan 

merupakan salah satu bentuk penghargaan atas prestasi kerjanya.  


