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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau 

4.1.1. Sejarah dan Profil Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau 

 Pemikiran pentingnya keberadaan JDIH untuk pertama kali 

dikemukakan dalam Seminar Hukum Nasional ke III di Surabaya pada 

tahun 1974. Seminar berpendapat bahwa keberadaan dokumentasi dan 

perpustakaan hukum yang baik merupakan syarat mutlak untuk 

membina hukum di Indonesia. Namun pada waktu itu baik dokumentasi 

maupun perpustakaan hukum di Indonesia masih dalam keadaan lemah 

dan kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu seminar 

merekomendasi kan : “Perlu adanya suatu kebijakan nasional untuk 

mulai menyusun suatu Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

(SJDI) Hukum, agar dapat secepatnya berfungsi” 

Merespon hasil rekomendasi seminar tersebut, Badan 

Pembinaan Hukum Nasional berupaya memprakarsai lokakarya-

lokakarya di Jakarta (tahun 1975), di Malang (tahun 1977) dan di 

Pontianak (tahun 1977). Agenda pokok dalam setiap lokakarya tersebut 

membahas kearah terwujudnya Sistem Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum serta menentukan program-program kegiatan yang 

dapat mendukung terwujudnya dan terlaksananya pemikiran yang 

dicetuskan tahun 1974 dimaksud. 
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Pusat dan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Nasional 

Dalam sebuah lokakarya di Jakarta tahun 1978 Badan 

Pembinaan Hukum Nasional disepakatisebagai Pusat Jaringan berskala 

nasional dan sementara itu Biro-biro hukum Departemen, LPND, 

Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (saat ini tidak ada lagi sebutan 

Lembaga Tertinggi), Pemerintah Daerah Tingkat I (berdasarkan UU 

22/1999 kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU 32/2004 

menjadi Pemerintah Provinsi, ) menjadi Anggota-nya. 

Pelaksanaan kegiatan JDIH yang dilakukan oleh instansi-

instansi pemerintah waktu itu hanya didasarkan atas kesepakatan belaka, 

belum ada landasan hukum yang mengikatnya. Sejak itu instansi yang 

merasa telah siap mulai melakukan gerakan maju, struktur organisasi 

yang memungkinkan untuk berkoordinasi dibentuk, perencanaan 

program kegiatan disusun, sarana fisik seperti gedung atau ruangan 

diwujudkan, koleksi peraturan mulai dikumpulkan, sumber daya 

manusia dilatih dan dididik mengenai dokumentasi dan informasi, 

pelayanan informasi hukum dilakukan serta anggaran untuk pelaksanaan 

semua kegiatan dimaksud diperjuangkan. 

Para pakar dokumentasi dan informasi hukum kemudian meletakan 

landasan kerja untuk pelaksanaan dan pengelolaan JDIH meliputi aspek 

yaitu : 

 Organisasi dan Metoda : tersedianya unit organisasi atau unit 

kerja yang mewadahi secara khusus tugas dan fungsi 

dokumentasi dan informasi hukum dengan berpedoman pada 
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modul-modul kerja yang sudah dibaku-seragamkan untuk 

setiap jenis kegiatan pengelolaan JDIH 

 Personalia dan Diklat : tersedianya personil yang menangani 

secara khusus kegiatan JDIH dan mengikuti bimbingan teknis 

pengelolaan JDIH secara manual maupun otomasi. 

 Koleksi dan Teknis : memiliki koleksi bahan dokumentasi 

hukum berupa peraturan perundang-undangan dan non-

peraturan yang telah diolah menggunakan sistem temu kembali 

guna menyajikan layanan informasi hukum. Semakin lengkap 

koleksi yang dimiliki, semakin besar peluang untuk 

memberikan layanan informasi hukum yang diperlukan oleh 

publik, aparatur negara, kalangan akademisi dan profesi hukum 

lainnya serta masyarakat luas pada umumnya. 

 Sarana dan Prasarana : tersediannya ruangan yang memadai 

untuk ruang baca, ruang kerja dan ruang penyimpanan yang 

dilengkapi dengan prasarana yang cukup berupa furniture, 

mesin foto copy, telepon, faximili, komputer dll. 

 Mekanisme dan Otomasi : terciptanya tata kerja dan alur kerja 

yang tertib dalam setiap jenis kegiatan dan melakukan otomasi 

dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas kerja yang tinggi 

Keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor Nomor 91 tahun 1999 

Setelah kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum 

berjalan lebih dari dua puluh tahun, Pemerintah menerbitkan Keputusan 

(baca Peraturan) Presiden Nomor 91 Tahun 1999 (LN RI tahun 1999 



82 
 

No. 135) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. 

Keputusan Presiden inilah yang kemudian merupakan landasan hukum 

untuk lebih memacu dan mengembangkan JDIH kearah yang lebih baik, 

lebih maju untuk kepentingan bangsa dan negara. 

Dengan dikeluarkannya Keppres tersebut keanggotan JDIH 

ditambah meliputi seluruh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota; 

Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama; Pusat Dokumentasi 

pada Perguruan Tinggi di Indonesia; Lembaga-lembaga lain yang 

bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum 

yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman (baca Hukum dan HAM). 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional diartikan 

sebagaimana Pasal 1 Keppres (baca Peraturan) Presiden No 91 tahun 

1999 adalah : 

`` Suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-

undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu 

dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan 

informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat“ 

Sedangkan fungsi JDIH sebagaimana diatur dalam pasal 2 Keputusan 

Presiden tersebut adalah : 

 Sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan 

bidang hukum; 

 Untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman 

pengetahuan hukum; 

 Untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perun 

dang-undangan dan bahan dokumentasi lainnya; 
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 Untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan 

penegakan hukum dan kepastian hukum. 

Memperhatikan definisi dan fungsi JDIH yang terurai dalam 

Keputusan Presiden tersebut maka cita-cita kondisi JDIH yang hendak 

dicapai diartikan sebagai kondisi yang dapat memberikan akses publik 

layanan informasi hukum dengan mudah, cepat, lengkap dan akurat 

untuk berbagai kalangan. 

4.1.2. Visi dan Misi Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau 

4.1.2.1. Visi Biro Hukum 

MENJADIKAN BIRO HUKUM SEBAGAI PUSAT 

INFORMASI DAN PELAYANAN HUKUM, BANTUAN HUKUM, 

PRODUK HUKUM DAN DOKUMENTASI HUKUM 

PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENUJU 

MASYARAKAT YANG MAJU, RAMAH LINGKUNGAN, 

SEJAHTERA, DAN BERAKHLAK MULIA. 

Maksud dari visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 

Kata INFORMASI HUKUM adalah data atau informasi yang 

erat sekali kaitannya dengan hukum / peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia (Hukum positif). 

Kata BANTUAN HUKUM adalah upaya pemberian informasi 

hukum / jasa hukum / pelayanan hukum baik oleh praktisi hukum 

maupun pejabat yang berwenang untuk itu guna penyelesaian kasus 
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/permasalahan hukum terutama masalah perdata dan tata usaha negara 

(TUN). 

Kata PRODUK HUKUM DAERAH adalah Peraturan Daerah 

dan Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Daerah dibuat oleh Pemerintah 

Provinsi/ Kabupaten/ Kota dengan persetujuan DPRD Provinsi/ 

Kabupaten /Kota yang dipergunakan untuk pelaksanaan otonomi daerah 

sedangkan Peraturan Kepala Daerah merupakan Produk Hukum yang 

dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota tanpa persetujuan 

DPRD Provinsi/ Kabupaten /Kota baik yang bersifat penetapan 

(beschiking) maupun yan bersifat pengaturan  (Rechgeling). 

Kata DOKUMENTASI HUKUM adalah penyedian data atau 

informasi yang erat sekali kaitannya dengan produk hukum daerah 

berupa peraturan daerah,peraturan kepala daerah dan keputusan kepala 

daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia (Hukum positif) 

4.1.2.2. Misi Biro Hukum 

Misi Biro Hukum yang ditetapkan merupakan peran strategis 

yang diinginkan dalam mencapai visi dimuka, yaitu menciptakan 

kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibidang Hukum: 

1. Mendorong terbitnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah Provinsi/ Kabupaten /Kota guna menciptakan sistem 

pemerintahan yang baik dan bersih. 

2. Meningkatkan kualitas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah melalui pengkoordinasian pengawasan perumusan 
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produk hukum daerah yang berlandaskan hirarki perundang-

undangan, kepatutan, keadilan dan HAM (Hak Asasi Manusia). 

3. Tersedianya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hukum bagi 

semua unsur pemerintahan Kepulauan Riau. 

4. Tersedianya data dan informasi berupa produk hukum daerah 

maupun produk hukum nasional. 

 

4.1.3. Tugas Dan Fungsi Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau 

Dasar Hukum Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

Nomor 4 Tahun 2011. 

4.1.3.1. Tugas Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau 

Pasal 17 menyebutkan Biro Hukum mempunyai tugas 

menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, penyusunan peraturan 

perundang-undangan, pengkajian dan evaluasi produk hukum, bantuan 

hukum, dokumentasi hukum dan urusan ketatausahaan biro. 

4.1.3.2. Fungsi Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau 

Pasal 18 menyebutkan Untuk menyelenggarakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Hukum mempunyai fungsi 

yaitu: 

1. penyusunan program dan pengendalian di bidang hukum; 

2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan penyusunan 

peraturan dan perundang-undangan; 

3. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pengkajian dan 

evaluasi produk hukum; 
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4. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pelaksanaan 

bantuan hukum; 

5. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi produk hukum dari 

Kabupaten/Kota; 

6. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dokumentasi hukum; 

7. pelaksanaan sosialisasi dan dokumentasi hukum produk hukum 

nasional dan daerah; 

8. penyelenggaraan urusan ketatausahaan biro; 

9. pelaksanaan tugas lainnya di bidang hukum dan organisasi 

yang diberikan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten 

Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 

4.1.4. Tujuan dan Sasaran Biro Hukum Provinsi Kepuluan Riau 

4.1.4.1. Tujuan Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau 

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi diatas, 

Biro Hukum menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2011 

– 2015, sebagai berikut : 

1. Terwujudnya Produk Hukum Daerah baik Peraturan Daerah 

maupun Peraturan Kepala Daerah tingkat Provinsi/ Kabupaten 

/Kota yang operasional dalam rangka pelaksanaan otonomi 

daerah. 

2. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Kepala Daerah yang tertib dan berkeadilan. 

3. Terselesaikannya permasalahan hukum yang timbul dalam 

proses pelaksanaan pemerintahan baik didalam maupun diluar 

pengadilan. 
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4. Terwujudnya penyedian data dan informasi produk hukum 

daerah dan produk hukum nasional 

4.1.4.2.Sasaran Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau 

Sasaran yang diinginkan adalah sebagai berikut : 

1. Tersusunnya kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan bidang 

peraturan perundang-undangan. 

2. Tersusunnya kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan bidang 

pembinaan produk hukum kabupaten / kota. 

3. Tersusunnya kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan bidang 

bantuan hukum. 

4. Tersusunnya kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan bidang 

dokumentasi hukum. 

4.1.5.Struktur dan Bagian Organisasi Biro Hukum Provinsi 

Kepulauan Riau 

 Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh kepala 

Biro Hukum dan dibantu oleh beberapa jajarannya. Dalam menjalankan 

tugasnya, kepala Biro dibantu oleh 4 bagian yaitu: Bagian Peraturan 

Perundang-undangan, Bagian Pengkajian Dan Evaluasi Produk Hukum, 

Bagian Bantuan Hukum, Bagian Dokumentasi Hukum yang berada di 

Provinsi Kepulauan Riau. 
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Sumber Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau 

4.1.6 Tugas Pokok Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau 

Biro hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan 

perumusan kebijakan, penyusunan peraturan perundang-undangan, 

pembinaan produk hukum Kabupaten/Kota, Bantuan hukum serta 

fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan teknis Dokumentasi Hukum. 
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4.2 Profil Responden Penelitian 

Bab empat ini membahas lebih detail mengenai uraian dan 

analisis data-data yang diperoleh dari data primer dan sekunder 

penelitian. Dalam Penelitian ini, sebanyak 54 pertanyaan disebarkan 

kepada 50 responden yang merupakan Karyawan Biro Hukum Provinsi 

Kepulauan Riau. Kuesioner ini terdiri dari empat bagian yaitu, yang 

pertama adalah mengenai Motivasi Kerja , kedua mengenai Disiplin 

Kerja, dan ketiga mengenai Kompensasi dan keempat mengenai Kinerja 

Karyawan. Data-data responden yang diperoleh melalui kuesioner 

dianalisis secara deskriptif. Data lain yang diperoleh dari studi pustaka 

akan digunakan sebagai data sekunder untuk melengkapi dan 

mendukung data primer. Analisis data deskriptif bertujuan untuk 

memberikan gambaran mengenai objek penelitian berdasarkan data dan 

variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. 

4.2.1 Jenis Kelamin 

Jenis kelamin ini adalah merupakan fungsi dari SDM, yang ada 

dalam setiap organisasi yang  memiliki fungsi produksi dan reproduksi. 

Pada sebagian besar organisasi ternyata perbedaan jenis kelamin masih 

mempengaruhi kesempatan (opportunity) dan kekuasaan (power) dalam 

suatu organisasi. Jenis kelamin ini perlu diketahui mengapa tidak semua 

pekerjaan membolehkan jenis kelamin terebut, bukan hanya 

memerlukan gen yang produktifikan tetapi dari jenis kelamin yang ada 

dalam organisasi tersebut. Hasil penelitian menghasilkan data sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.1. Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki-Laki 27 54% 

Perempuan 23 46% 

Total 50 100% 

 Sumber : Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau 

Tabel 4.1 menunjukkan banyaknya responden berdasarkan 

“Jenis Kelamin”. Mayoritas responden adalah “laki-laki”, yakni 

sebanyak 27 orang atau 54%, sedangkan sisanya adalah responden 

“perempuan” yakni sebanyak 23 orang atau 46%. Pada saat ini laki-laki 

dan perempuan memiliki kontribusi yang sama dalam hal memajukan 

institusi dan berperan penting dalam menjalankan visi dan misi Biro 

Hukum Provinsi Kepulauan Riau. 

4.2.2 Umur Responden 

Umur merupakan salah satu penilaian karakteristik apakah 

seseorang produktif atau tidak. Produktifitas seseorang tidak hanya 

dilihat dari hasil kerja, melainkan yang lebih penting bisa dilihat dari 

kemampuan kognitif, sehingga pegawai yang bekerja dengan 

menggunakan pikiran sebagai pegawai akan masih produktif. 

Berdasarkan kuesioner yang disebar dapat di lihat karakteristik 

berdasarkan umur, seperti terlihat pada tabel berikut :  

Tabel 4.2. Umur Responden 

Umur Frekuensi Persentase 

< 25 Tahun 16 32% 

26 – 38 Tahun 28 56% 
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39 – 50 Tahun 5 10% 

>51 Tahun 1 2% 

Total 50 100% 

 Sumber : Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau 

Tabel  4.2 menunjukkan banyaknya responden berdasarkan 

“Umur”. Dari 50 orang yang diteliti, 16 orang (32%) diantaranya 

berumur < 25 tahun, 28 orang (56%) diantaranya berumur 26 - 38 tahun, 

5 orang (10%) diantaranya berumur 39 - 50 tahun, dan 1 orang (2%) 

berumur > 51 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar 

responden berumur 26 - 38 tahun dikarenakan tingkat usia tersebut 

merupakan fase seseorang masih memiliki kemampuan yang baik dan 

memiliki produktifitas yang tinggi. Sehingga dapat memberikan 

kontribusi yang jauh lebih baik sesuai dengan kemampuan dan 

kompetensi yang dimilikinya. 

4.2.3 Pendidikan 

Tingkat pendidikan merupakan indikator untuk menghasilkan 

kualitas sumber daya manusia, oleh sebab itu karakteristik pendidikan 

sebagai upaya meningkatkan Kinerja Pegawai hanya bisa dicapai apabila 

pendidikan pegawai memada. Semakin tinggi pendidikan pegawai 

diharapkan lebih cemerlang dalam menjalankan pekerjaan. Hasil 

penelitian menunjukkan data sebagai berikut : 

Tabel 4.3. Pendidikan Responden 

Pendidikan Frekuensi Persentase 

SMU/SMK 12 24% 

Akademi/Diploma 3 6% 
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Sarjana (S1) 32 64% 

Pascasarjana (S2) 3 6% 

Total 50 100% 

Sumber Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau 

Tabel 4.3 menunjukkan banyaknya responden berdasarkan 

“Pendidikan”,. Dari 50 orang yang diteliti, 12 orang (24%) diantaranya 

berpendidikan SMU, 3 orang (6%) diantaranya berpendidikan Diploma, 

32 orang (64%) diantaranya berpendidikan Sarjana (S1) dan 3 Orang 

(6%) diantaranya berpendidikan Pasca sarjana (S2). Hal ini 

mengindikasikan bahwa sebagian besar responden berpendidikan 

Sarjana (S1)karena tuntutan persaingan dalam hal mencari sebuah 

pekerjaan jadi sebagai Sumber Daya manusia harus berusaha mencapai 

pendidikan semaksimal mungkin dalam tingkat pendidikan, melihat hal 

tersebut tingkat pendidikan sebagai indikator untuk menghasilkan 

kualitas sumber daya manusia, untuk mencapai suatu sasaran institusi 

yang telah ditetapkan akan lebih mudah untuk memahami dan fleksibel 

dalam menjalankan berbagai kebijakan. 

4.2.4 Golongan 

Pangkat/golongan pegawai merupakan salah satu indikator 

dalam menentukan dan melihat kinerja karyawan dalam melakukan 

setiap pekerjaan, serta dapat mencerminkan kemampuan dalam 

beradaptasi, kinerja terhadap pekerjaan yang dipercayakan kepada setiap 

pegawai sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja 

pegawai agar mendapatkan kenaikan golongan dengan hasil kerjanya 

tersebut. Hasil penelitian menunjukkan data sebagai berikut : 
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Tabel 4.4. Golongan Responden 

Golongan Frekuensi Persentase 

I 6 12% 

II 10 20% 

III 34 68% 

IV - - 

Total 50 100% 

 Sumber : Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau 

Tabel 4.4 menunjukkan banyaknya responden berdasarkan 

“Pendidikan”,. Dari 50 orang yang diteliti, 6 orang (12%) diantaranya 

memiliki golongan I, 10 orang (20%) diantaranya memiliki golongan II, 

34 orang (68%) diantaranya memiliki golongan III. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sebagian besar responden berada digolongan III 

dikarenakan penerimaan karyawan di Provinsi Kepulauan Riau harus 

berpendidikan Sarjana. 

4.2.5 Lama Bekerja 

Masa kerja pegawai merupakan salah satu indikator dalam 

menentukan dan melihat loyalitas dalam melakukan setiap pekerjaan, 

serta dapat mencerminkan kemampuan dalam beradaptasi, kinerja 

terhadap pekerjaan yang dipercayakan kepada setiap pegawai sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai. Hasil penelitian 

menunjukkan data sebagai berikut : 

Tabel 4.5. Lama Bekerja 

Lama Kerja Frekuensi Persentase 

1 – 5 Tahun  30 60% 
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6 – 10 Tahun 10 20% 

11 – 15 Tahun 7 14% 

>15 Tahun 3 6% 

Total  50  100% 

Sumber Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau 

Tabel 4.5 menunjukkan banyaknya responden berdasarkan 

“Lama bekerja”,. Dari 50 orang yang diteliti, 30 orang (60%) 

diantaranya memiliki lama bekerja 1-5 tahun, 10 orang (20%) 

diantaranya memiliki lama bekerja 6-10 tahun, 7 orang (14%) 

diantaranya memiliki lama bekerja 11-15 tahun dan 3 Orang (6%) 

diantaranya memiliki lama bekerja > 15 tahun. Hal ini mengindikasikan 

bahwa sebagian besar responden memiliki lama bekerja 1 - 5 tahun 

dikarenakan masa kerja yang masih baru jadi semangat kerjanya tinggi 

karena faktor masih baru hanya saja pengalaman kerjanya masih kurang. 

4.3 Analisis Deskriptif Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, Kompensasi 

dan Kinerja Karyawan pada Biro Hukum Provinsi Kepulauan 

Riau 

Data penelitian ini merupakan hasil jawaban responden dalam 

mengisi angket penelitian yang disebarkan. Pada analisa penelitian, 

penulis uraikan berdasar kepada operasionalisasi variabel penelitian 

untuk menjawab identifikasi masalah yang ingin diketahui oleh penulis.  

Data yang telah dikumpulkan akan diklasifikasikan dan 

dianalisa dengan menggunakan teknik analisis eksplanatori kuantitatif 

dan teknik analisis statistik regresi berganda. Data dikumpulkan dengan 

menggunakan alat ukur angket yang telah dicoba uji validitas dan 
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reliabilitasnya. Deskripsi dan operasionalisasi konsep-konsep dalam 

angket ini dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap gejala-gejala di 

lapangan.  Teknik analisis statistik deskriptif bertujuan untuk 

menjelaskan mengenai keseluruhan data yang dikumpulkan dengan 

memaparkan, mengelompokkan dan mengklasifikasikan ke dalam tabel 

distribusi frekuensi yang kemudian diberikan penjelasan. Melalui 

pernyataan yang penulis berikan dalam kuesioner yang disebarkan untuk 

keperluan penelitian ini, maka penulis dapat mengetahui tanggapan 

responden mengenai motivasi kerja yang dilakukan biro Hukum 

Provinsi Kepulauan Riau. Metode yang diambil dalam penelitian ini 

adalah metode pengukuran Rating Scale, dimana setiap pertanyaan 

mengandung empat alternatif jawaban. Bentuk pertanyaan telah disusun 

menggunakan metode pengukuran Rating Scale yang diberi bobot 

sebagai berikut : 

- Sangat Setuju (SS) diberi bobot nilai 4 

- Setuju (S) diberi bobot nilai 3 

- Tidak Setuju (TS) diberi bobot 2 

- Sangat Tidak Setuju (STS) diberi bobot 1 

Selanjutnya dicari rata – rata setiap jawaban responden, untuk 

memudahkan penilaian dari rata-rata tersebut, maka dibuat interval. 

Dalam penelitian ini penulis menentukan banyak kelas interval sebesar 

4. Rumus yang digunakan menurut Tasya Aprlianti (2009) adalah 

sebagai berikut : 

P  
       

                     
 

Keterangan : 
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P : Panjang Kelas Interval 

Rentang : Data terbesar dikurangi data terkecil 

Banyak Kelas Interval : 4 

Berdasarkan rumus di atas, maka panjang kelas interval adalah : 

P  
   

 
   = 0,75 

Maka interval dari kriteria penilaian adalah sebagai berikut : 

 kelompok 1 (1 – 1,75)       = Sangat Buruk 

 Kelompok 2 (1,76 – 2,50) = Buruk 

 Kelompok 3 (2,51 – 3,25) = Baik 

 Kelompok 4 (3,26 – 4,00) = Sangat Baik 

4.3.1 Kondisi Motivasi Kerja 

Pemberian Motivasi Kerja kepada karyawan pastinya 

mempunyai tujuan. Tujuan tersebut antara lain untuk meningkatkan 

semangat kerja karyawan dan produktifitas serta efisiensi dengan begitu 

Kinerja Karyawan akan semakin meningkat. Dalam penelitian ini 

dialokasikan menjadi 2 dimensi yaitu 1) Individual meliputi indicator a. 

kebutuhan fisiologis dan psikologis, b. sikap, c. kemampuan 2) 

Organisasional meliputi indikator a. pembayaran gaji, b. keamanan 

pekerjaan, c. sesama pekerja, d. pujian, e. pekerjaan itu sendiri. 

Secara detail, kondisi ini dapat dijelaskan melalui penyajian 

kuisioner dari 50 responden untuk dimensi Individual dibawah ini : 
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Tabel 4.6 Tanggapan responden terhadap dimensi faktor individual 

NO RESPONDE

N 

FREKUENS

I 

BOBO

T 

SKO

R 

RATA

-

RATA 

1 SS 99 4 396 3,2 

2 S 165 3 495 

3 TS 33 2 66 

4 STS 3 1 3 

JUMLA

H 

 300 10 960 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa total 

skor berada pada 960 sedangkan frekuensi 300 dengan demikian rata-

rata skor 3,2. Rata-rata 3,2 tersebut berada pada intrerval 2,51 – 3,25 dan 

jatuh didaerah baik dengan demikian faktor individual dilihat dari 

kebutuhan psikologis dan fisiologis, sikap, dan kemampuan diri baik. 

Tabel 4.7. Tanggapan responden terhadap dimensi faktor organisasional 

NO RESPONDE

N 

FREKUENS

I 

BOBO

T 

SKO

R 

RATA

-

RATA 

1 SS 157 4 628 3,17 

2 S 275 3 825 

3 TS 63 2 126 

4 STS 5 1 5 

JUMLA

H 

 500 10 1.584 
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Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa total 

skor responden terhadap dimensi organisasional berada pada 1.584 

sedangkan total frekuensi responden sebesar 500 dengan demikian rata-

rata total skor 3,17. Total 3,17 tersebut berada pada intrerval 2,51 – 3,25 

dan jatuh didaerah  baik dengan demikian tanggapan responden terhadap 

dimensi organisasional dilihat dari pembayaran gaji, keamanan 

pekerjaan, sesama pekerja, pujian, pekerjaan itu sendiri permasalahan 

yang dihadapi baik. 

Tanggapan responden terhadap seluruh dimensi dari variabel 

motivasi kerja sebagian besar karyawan menyatakan bahwa kebutuhan 

fisiologis dan psikologis, sikap, kemampuan, pembayaran gaji, 

keamanan pekerjaan, sesame pekerja, pujian dan pekerjaan itu sendiri 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Tabel 4.8. Tanggapan Responden Terhadap Motivasi kerja 

N

O 

DIMENSI TOTAL 

FREKUENS

I 

TOTA

L 

SKOR 

RATA

-

RATA 

KRITERI

A 

1 Faktor 

Individual 

300 960 3,2 Baik 

2 Faktor 

Organisasiona

l 

500 1.584 3,17 Baik 

JUMLAH TOTAL 800 2.544 3,18 Baik 
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Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat di lihat bahwa 

tanggapan responden mengenai variabel Motivasi kerja, secara 

keseluruhan dapat di simpulkan total frekuensi sebesar 800 sedangkan 

total skor 2.544 dengan demikian rata-rata keseluruhan sebesar 3,18. 

Sehingga strategi yang dapat dilakukan oleh Biro Hukum dalam 

meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan memperhatikan dimensi 

dari Motivasi kerja yaitu faktor individual yang meliputi kebutuhan 

fisiologis dan psikologis, sikap dalam bekerja, kemampuan dalam 

bekerja dan faktor organisasional menyatakan Baik yang terdiri dari 

pembayaran gaji, keamanan dalam bekerja, hubungan sesama pekerja, 

pujian dari atasan maupun rekan kerja, pandangan terhadap pekerjaan itu 

sendiri berada  dirata-rata 3,27 berada pada interval 2,51 – 3,25 sehingga 

Motivasi kerja pada Karyawan Biro Hukum masuk dalam kategori Baik 

yang artinya berjalan sesuai kemauan. Berikut hasil deskriptif motivasi 

kerja secara keseluruhan dapat di lihat pada tabel 4.9 di bawah ini : 

Tabel 4.9. Hasil Analisis Deskriptif Motivasi kerja Secara 

Keseluruhan 

Motivasi Kerja 

Alternatif 

Jawaban 

Rat

a-

rata 1 2 3 4 

1.Saya senang karena kebutuhan  sarana dan  

prasarana dikantor dapat  mendukung semua 

aktivitas kegiatan tugas saya . 

1 5 
3

2 

1

2 

3.1

0 

2.Meskipun bekerja setiap hari namun kebutuhan 

istirahat saya terpenuhi. 
0 7 

3

0 

1

3 

3.1

2 

3.Saya mempunyai sikap yang baik dalam bekerja, 0 4 2 1 3.2
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selalu berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan. 9 7 6 

4.Saya selalu menjaga sikap saya dilingkungan 

organisasi maupun diluar organisasi. 
0 2 

2

4 

2

4 

3.4

4 

5.Saya memiliki keterampilan yang memadai 

dalam melaksanakan tugas yang telah menjadi 

tanggungjawab saya. 

1 1 
2

8 

2

0 

3.3

4 

6.Gaji yang saya terima sesuai dengan hasil kerja 

saya selama ini. 
1 

1

4 

2

2 

1

3 

2.9

4 

7.Saya merasa senang karena dengan gaji yang 

saya terima dapat memenuhi kebutuhan saya. 
1 

1

6 

2

3 

1

0 

2.8

4 

8.Saya merasa nyaman karena saya bekerja 

dilingkungan yang aman. 
1 8 

2

4 

1

7 

3.1

4 

9.Saya merasa nyaman dengan pekerjaan yang 

menjadi tanggungjawab saya. 
0 3 

3

6 

1

1 

3.1

6 

10.Saya selalu menjalin hubungan yang baik 

dengan karyawan lainnya. 
0 2 

2

8 

2

0 

3.3

6 

11.Dengan karyawan lainnya saya selalu 

memberikan dukungan dan semangat kepada 

mereka. 

1 2 
2

8 

1

9 

3.3

0 

12.Pujian dan semangat dari pimpinan dan rekan 

kerja membuat saya semakin bersemangat dalam 

bekerja. 

1 2 
2

9 

1

8 

3.2

8 

13.Dengan pujian dari pimpinan daya semakin 

percaya diri dalam bekerja. 
1 3 

3

1 

1

5 

3.2

0 

14.Saya tidak pernah mengeluh dengan pekerjaan 

yang diberikan kepada saya. 
0 

1

6 

2

3 

1

1 

2.9

0 

15.Bagi saya pekerjaan baru adalah tantangan baru 0 5 2 2 3.3
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yang sangat menyenangkan. 4 1 2 

16.Saat bekerja saya mau mengambil resiko dan 

berfikir keras untuk memperoleh hasil terbaik 
0 6 

2

9 

1

5 

3.1

8 

Total 8 
9

6 

4

4

0 

2

5

6 

 Skor Rata-rata 3.18 

                  

Pada tabel 4.9, dapat di lihat rekapitulasi jawaban responden 

pada 16 item pertanyaan terkait motivasi kerja. Berdasarkan rekapitulasi 

data tersebut, dapat dilihat bahwa item pertanyaan 4 merupakan item 

pertanyaan yang memperoleh respon tertinggi dari responden yang 

menyatakan bahwa para karyawan selalu menjaga sikap dilingkungan 

organisasi maupun diluar organissasi, yaitu dengan rata-rata sebesar 

3,44. Item pertanyaan 7 merupakan item pertanyaan yang memperoleh 

respon terendah dari responden yang menyatakan bahwa para karyawan 

senang dengan gaji yang mereka terima dapat memenuhi kebutuhannya, 

yaitu dengan rata-rata sebesar 2,84. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat 

skor rata-rata variabel motivasi kerja adalah sebesar 3,18. Artinya, 

variabel motivasi kerja  tergolong baik dengan adanya perhatian dari 

kepala Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau dapat meningkatkan 

kinerja karyawan menurut pandangan responden. 

4.3.2 Kondisi Disiplin Kerja 

Disiplin Kerja sangatlah penting bagi suatu perusahaan atau 

instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. 

Tanpa adanya Disiplin Kerja yang baik sulit bagi suatu perusahaan 



102 
 

untuk mencapai hasil yang optimal. Disiplin yang baik mencerminkan 

besarnya tanggungjawab seseorang terhadap tugas-tugas yang di berikan 

kepadanya. Untuk mengetahui disiplin kerja pegawai dapat dilihat dari 

penelitian yang saya lakukan dimana variable disiplin kerja terdiri dari 

1) kehadiran meliputi a. selalu hadir tepat waktu, b. selalu 

mengutamakan persentase kehadiran. 2) ketaatan pada peraturan kerja 

meliputi a. selalu mentaati ketentuan jam kerja, b. selalu menggunakan 

jam kerja dengan efektif dan efisien. 3) bekerja secara etis meliputi a. 

memiliki keterampilan kerja dibidang tugasnya, b. memiliki semngat 

kerja yang tinggi, c. memiliki sikap dan kepribadian yang baik dengan 

menunjukkan keteladanan dalam melaksanakan tugas, d. selalu kreatif 

dan inovatif. 

Secara detail, kondisi ini dapat dijelaskan melalui penyajian 

kuisioner dari 50 responden untuk dimensi disiplin kerja dibawah ini : 

 

Tabel 4.10. Tanggapan Responden terhadap dimensi Kehadiran 

NO RESPONDEN FREKUENSI BOBOT SKOR RATA-

RATA 

1 SS 68 4 264 3,09 

2 S 85 3 255 

3 TS 45 2 90 

4 STS 2 1 2 

JUMLAH 200 10 619 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa total 

skor berada pada 619, sedangkan total frekunsi 200 dengan demikian 
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total rata-rata 3,09. Rata-rata total 3,09 tersebut berada pada interval 

2,51 – 3,25 dan jatuh didaerah Baik, dengan demikian kehadiran dilihat 

dari selalu hadir tepat waktu dan selalu mengutamakan persentase 

kehadiran yaitu Baik. 

Tabel 4.11. Tanggapan responden terhadap dimensi ketaatan pada 

peraturan kerja 

NO RESPONDEN FREKUENSI BOBOT SKOR RATA-

RATA 

1 SS 101 4 404 3,30 

2 S 128 3 384 

3 TS 18 2 36 

4 STS 3 1 3 

JUMLAH 250 10 827 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa total 

skor berada pada 827, sedangkan total frekunsi 250 dengan demikian 

total rata-rata 3,30. Rata-rata total 3,30 tersebut berada pada interval 

3,26 – 4,00 dan jatuh didaerah Sangat Baik, dengan demikian ketaatan 

pada peraturan kerja dilihat dari selalu mentaati ketentuan jam kerja dan 

selalu menggunakan jam kerja dengan efektif dan efisien yaitu Sangat 

Baik. 

Tabel 4.12. Tanggapan Responden terhadap dimensi bekerja secara etis 

NO RESPONDEN FREKUENSI BOBOT SKOR RATA-

RATA 

1 SS 156 4 624 3,2 
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2 S 292 3 876 

3 TS 48 2 96 

4 STS 4 1 4 

JUMLAH 500 10 1.600 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa total 

skor berada pada 1.600, sedangkan total frekunsi 500 dengan demikian 

total rata-rata 3,2. Rata-rata total 3,2 tersebut berada pada interval 2,51 – 

3,25 dan jatuh didaerah Baik, dengan demikian bekerja secara etis 

dilihat dari memiliki keterampilan kerja dibidang tugasnya, memiliki 

semangat kerja yang tinggi, memiliki sikap dan kepribadian yang baik, 

selalu kreatif dan inovatif yaitu Baik. 

Tanggapan responden terhadap seluruh dimensi dari variabel 

disiplin kerja sebagian besar karyawan menyatakan bahwa kehadiran, 

ketaatan pada peraturan kerja dan bekerja secara etis dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

Tabel 4.13. Tanggapan responden terhadap variable Disiplin Kerja 

NO DIMENSI TOTAL 

FREKUENSI 

TOTAL 

SKOR 

RATA-

RATA 

KRITERIA 

1 Kehadiran 200 619 3,09 Baik 

2 Ketaatan 

pada 

peraturan 

kerja 

250 827 3,30 Sangat Baik 

3 Bekerja 500 1.600 3,2 Baik 
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secara etis 

JUMLAH 950 3.046 3,21 Baik 

 

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat di lihat bahwa 

tanggapan responden mengenai variabel disiplin kerja, secara 

keseluruhan dapat di simpulkan total frekuensi sebesar 950 sedangkan 

total skor 3.046 dengan demikian rata-rata keseluruhan sebesar 3,21. 

Sehingga strategi yang dapat dilakukan oleh Biro Hukum agar dapat 

meningkatkan kinerja karyawan yaitu dengan memperhatikan dimensi 

dari disiplin kerja yang dapat dilihat dari kehadiran dengan indikator 

1.selalu hadir tepat waktu dan 2.mengutamakan kehadiran, ketaatan 

pada peraturan kerja dengan indikator 1.mentaati ketentuan jam kerja 

dan 2.menggunakan jam kerja secara efektif dan efisien dan bekerja 

secara etis dengan indikator 1.memiliki keterampilan kerja, 2.memiliki 

semngat kerja, 3.memiliki kepribadian yang baik, 4.selalu kreatif dan 

inovatif sudah tergolong Baik karena rata-rata 3,21 berada pada interval 

2,51 – 3,25 yang artinya Disiplin Kerja sudah berjalan dengan baik 

sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan Biro Hukum Provinsi 

Kepulauan Riau.berikut hasil deskriptif disiplin kerja secara keseluruhan 

dapat di lihat pada tabel 4.14 di bawah ini: 

Tabel 4.14. Hasil Analisis Deskriptif Disiplin Kerja Secara Keseluruhan 

Disiplin Kerja 

Alternatif 

Jawaban 

Rat

a-

rata 1 2 3 4 

1.Saya selalu hadir tepat waktu saat bekerja. 1 6 
2

1 

2

2 

3.2

8 
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2.Saya tidak pernah absen dari pekerjaan saya 

tanpa alasan. 
0 8 

2

3 

1

9 

3.2

2 

3.Saya selalu mengerjakan tugas yang telah 

menjadi tanggungjawab saya dengan cepat dan 

tepat waktu. 

0 3 
3

0 

1

7 

3.2

8 

4.Saya selalu mentaati jam kerja yang telah 

ditentukan oleh perusahaan. 
0 5 

2

2 

2

3 

3.3

6 

5.Saya selalu menggunakan waktu dengan 

sebaik mungkin agar pekerjaan saya selesai tepat 

waktu. 

1 1 
2

8 

2

0 

3.3

4 

6.Saya tidak pernah menunda-nunda pekerjaan 

yang telah diberikan kepada saya. 
1 5 

2

5 

1

9 

3.2

4 

7.Saya sudah berpengalaman untuk 

menyelesaikan tugas yang telah menjadi 

tanggungjawab saya. 

1 
1

1 

2

1 

1

7 

3.0

8 

8.Saya mempunyai keterampilan untuk 

menyelesaikan tugas yang telah menjadi 

tanggungjawab saya. 

0 6 
2

4 

2

0 

3.2

8 

9.Saya selalu bersungguh-sungguh dalam 

melaksanakan tugas yang telah diberikan kepada 

saya. 

0 2 
2

8 

2

0 

3.3

6 

10.Saya selalu mengerjakan tugas saya dengan 

tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang 

ada. 

1 5 
2

4 

2

0 

3.2

6 

11.Saya selalu berusaha melaksanakan tugas 

dengan baik dan sesuai aturan. 
0 3 

3

2 

1

5 

3.2

4 

12.Saya mengawali dan mengakhiri pekerjaan 1 3 3 1 3.1
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dengan tepat waktu. 3 3 6 

13.Saya bekerja sesuai aturan yang ada yaitu 

lima hari bekerja dalam satu minggu. 
1 

1

1 

1

9 

1

9 

3.1

2 

14.Saya tidak pernah mengeluh dan selalu 

bersemangat dalam bekerja. 
0 

2

0 

2

2 
8 

2.7

6 

15.Saya selalu menggunakan jam kerja dengan 

baik agar hasil kerja saya memuaskan. 
0 5 

3

5 

1

0 

3.1

0 

16.Dalam bekerja kami selalu saling 

menghormati antar karyawan. 
1 4 

2

3 

2

2 

3.3

2 

17.Saya memiliki kepribadian yang baik dalam 

bekerja. 
1 4 

3

3 

1

2 

3.1

2 

18.Saya memiliki kreatifitas yang tinggi 

sehingga dapat menunjang pekerjaan saya. 
0 4 

3

0 

1

6 

3.2

4 

19.Saya selalu berusaha membuat suasana yang 

baru dalam bekerja agar tidak merasa jenuh. 
0 5 

3

2 

1

3 

3.1

6 

Total 9 

1

1

1 

5

0

5 

3

2

5 

 Skor Rata-rata 3.21 

                  

Pada tabel 4.14, dapat di lihat rekapitulasi jawaban responden 

pada 19 item pertanyaan terkait disiplin kerja. Berdasarkan rekapitulasi 

data tersebut, dapat dilihat bahwa item pertanyaan 4 merupakan item 

pertanyaan yang memperoleh respon tertinggi dari responden yang 

menjelaskan bahwa para karyawan selalu mentaati jam kerja yang telah 

ditentukan oleh perusahaan, yaitu dengan rata-rata sebesar 3,36. Item 

pertanyaan 14 merupakan item pertanyaan yang memperoleh respon 
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terendah dari responden yang menyatakan bahwa para karyawan tidak 

pernah mengeluh dan selalu bersemngat dalam bekerja, yaitu dengan 

rata-rata sebesar 2,76. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat skor rata-rata 

variabel disiplin kerja adalah sebesar 3,21. Artinya, variabel disiplin 

kerja  tergolong baik dengan adanya pengawasan dari kepala Biro 

Hukum Provinsi Kepulauan Riau dapat meningkatkan kinerja karyawan 

menurut pandangan responden. 

4.3.3 Kondisi Kompensasi 

Pemberian Kompensasi kepada karyawan dalam sebuah 

perusahaan sangatlah penting, karena dengan adanya Kompensasi 

tersebut karyawan akan merasa senang karena hasil kerja mereka 

mendapatkan imbalan atau balas jasa yang sesuai sehingga meraka lebih 

bersemangat dalam bekerja dan dapat meningkatkan Kinerja Karyawan. 

Untuk mengetahui Kompensasi karyawan dapat dilihat dari penelitian 

yang saya lakukan diamana variable kompensasi terdiri dari 1) 

kompensasi langsung meliputi a. gaji, b. tunjangan, 2) kompensasi tidak 

langsung meliputi a. kesejahteraan karyawan, 3) insentif meliputi 

indikator innsentif. 

Secara detail, kondisi ini dapat dijelaskan melalui penyajian 

kuisioner dari 50 responden untuk dimensi kompensasi dibawah ini : 
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Tabel 4.15. Tanggapan Responden terhadap dimensi Kompensasi 

Langsung. 

NO RESPONDEN FREKUENSI BOBOT SKOR RATA-

RATA 

1 SS 57 4 228 3,07 

2 S 103 3 309 

3 TS 38 2 76 

4 STS 2 1 2 

JUMLAH 200 10 615 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2016 

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa total 

skor berada pada 615, sedangkan total frekunsi 200 dengan demikian 

total rata-rata 3,07. Rata-rata total 3,07 tersebut berada pada interval 

2,51 – 3,25 dan jatuh didaerah Baik, dengan demikian kompensasi 

langsung dilihat dari gaji dan tunjangan  yaitu Baik. 

Tabel 4.16. Tanggapan Responden terhadap dimensi Kompensasi Tidak 

Langsung 

NO RESPONDEN FREKUENSI BOBOT SKOR RATA-

RATA 

1 SS 17 4 68 2,72 

2 S 33 3 99 

3 TS 40 2 80 

4 STS 1 1 1 

JUMLAH 91 10 248 
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Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa total 

skor berada pada 248, sedangkan total frekunsi 91 dengan demikian total 

rata-rata 2,72. Rata-rata total 2,72 tersebut berada pada interval 2,51 – 

3,25 dan jatuh didaerah Baik, dengan demikian kompensasi tidak 

langsung dilihat dari kesejahteraan karyawan  yaitu Baik. 

Tabel 4.17. Tanggapan Responden terhadap dimensi Insentif 

NO RESPONDEN FREKUENSI BOBOT SKOR RATA-

RATA 

1 SS 27 4 108 3,06 

2 S 55 3 165 

3 TS 15 2 30 

4 STS 3 1 3 

JUMLAH 100 10 306 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa total 

skor berada pada 306, sedangkan total frekunsi 100 dengan demikian 

total rata-rata 3,06. Rata-rata total 3,06 tersebut berada pada interval 

2,51 – 3,25 dan jatuh didaerah Baik, dengan demikian insentif dilihat 

dari dimensi insentif karyawan  yaitu Baik 

Dilihat dari tabel 4.18 ketrerangan tersebut maka tanggapan 

responden terhadap seluruh dimensi dari variabel kompensasi yaitu 

bahwa sebagian besar karyawan menyatakan  kompensasi langsung, 

tidak langsung dan insentif. dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 



111 
 

Tabel 4.18 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kompensasi 

NO DIMENSI TOTAL 

FREKUENSI 

TOTAL 

SKOR 

RATA-

RATA 

KRITERIA 

1 Kompensasi 

langsung 

200 615 3,05 Baik 

2 Kompensasi 

tidak 

langsung 

91 248 2,72 Baik 

3 Insentif 100 306 3,06 Baik 

  391 1.169 2,99 Baik 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat di lihat bahwa 

tanggapan responden mengenai variabel kompensasi, secara keseluruhan 

dapat di simpulkan total frekuensi sebesar 400 sedangkan total skor 

1.180 dengan demikian rata-rata keseluruhan sebesar 2,95. Sehingga 

strategi yang dapat dlakukan oleh Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau 

adalah dengan memperhatikan dimensi dari Kompensasi sehingga dapat 

meningkatkan kinerja karyawan melalui dimensi kompensasi langsung 

yang meliputi 1.gaji, 2.tunjangan, dimensi kompensasi tidak langsung 

yang meliputi 1.kesejahteraan karyawan dan dimensi insentif yang 

meliputi 1.insentif yang terdapat pada variabel Kompensasi sangat 

bermanfaat dalam menunjang tugas pokok pada Biro Hukum Provinsi 

Kepulauan Riau sehingga responden menyatakan Baik karena rata-rata 

2,95 berada pada interval 2,51 – 3,25 artinya kompensasi di Biro Hukum 

Provinsi Kepulauan Riau sudah berjalan dengan baik sehingga dapat 

meningkatkan kinerja karyawannya. Berikut hasil deskriptif Kompensasi 

secara keseluruhan dapat dilihat dari tabel 4.19 di bawah ini :   
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Tabel 4.19. Hasil Analisis Deskriptif Kompensasi Secara Keseluruhan 

Kompensasi 

Alternatif 

Jawaban 
Rata

-rata 
1 2 3 4 

1.Gaji yang saya terima sesuai dengan 

pekerjaan yang saya lakukan. 
1 

1

0 

2

2 

1

7 
3.10 

2.Saya selalu menerima gaji tepat waktu sesuai 

kesepakatan yang ada. 
1 6 

2

5 

1

8 
3.20 

3.Perusahaan selalu memberikan tunjungan 

kepada setiap karyawan. 
0 

1

3 

2

5 

1

2 
2.98 

4.Setiap tahun saya mendapatkan THR dari 

perusahaan. 
0 9 

3

1 

1

0 
3.02 

5.Saya merasa senang karena selama bekerja 

kesejahteraan saya tercukupi. 
0 

1

9 

2

3 
8 2.78 

6.Perusahaan selalu memperhatikan 

kesejahteraan setiap karyawan. 
1 

3

0 

1

0 
9 2.54 

7.Saat lembur bekerja perusahaan selalu 

memberikan bonus. 
3 

1

3 

2

7 
7 2.76 

8.Dengan adanya bonus dari perusahaan saya 

merasa lebih bersemngat dalam bekerja 
0 2 

2

8 

2

0 
3.36 

Total 6 

1

0

2 

1

9

1 

1

0

1 

 Skor Rata-rata 2.99 

                     

Pada tabel 4.19, dapat di lihat rekapitulasi jawaban responden 

pada 8 item pertanyaan terkait kompensasi. Berdasarkan rekapitulasi 
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data tersebut, dapat dilihat bahwa item pertanyaan 8 merupakan item 

pertanyaan yang memperoleh respon tertinggi dari responden yang 

menyatakan dengan adanya bonus dari perusahaan para karyawan akan 

merasa lebih bersemangat dalam bekerja, yaitu dengan rata-rata sebesar 

3,36. Item pertanyaan 6 merupakan item pertanyaan yang memperoleh 

respon terendah dari responden yang menyatakan bahwa perusahaan 

selalu memperhatikan kesejahteraan setiap karyawan, yaitu dengan rata-

rata sebesar 2,54. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat skor rata-rata 

variabel kompensasi adalah sebesar 2,99. Artinya, variabel kompensasi 

tergolong baik dengan adanya pemberian kompensasi yang lancar dari 

pemerintahan dapat meningkatkan kinerja karyawan menurut pandangan 

responden. 

4.3.4 Kondisi Kinerja Karyawan 

Setiap perusahaan atau instansi selalu berusaha agar karyawan 

berprestasi dalam bentuk memberikan kinerja yang baik. Kinerja 

Karyawan bagi perusahaan sangat penting sebagai alat pengukur 

keberhasilan dalam menjalankan usahanya, karena Kinerja Karyawan 

adalah hasil kerja dari karyawan tersebut yang menunjukkan 

keberhasilan mereka dalam menjalankan tugasnya. Semakin tinggi 

Kinerja Karyawan maka semakin baik pula kinerja perusahaan atau 

instansi tersebut. 

Melalui pernyataan yang penulis berikan dalam kuisoner yang 

disebarkan untuk keperluan penelitian ini, maka hasil penelitian ini 

dapat dianalisis kedalam 3 dimensi yaitu 1) Kualitas dan kuantitas kerja 

meliputi a. jumlah pekerjaan, b. kualitas pekerjaan, 2) Penggunaan 

waktu meliputi a. ketepatan waktu, b. kehadiran, 3) kerja sama meliputi 
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a. kemampuan kerjasama. Secara detail, kondisi ini dapat dijelaskan 

melalui tabel dimensi pada variabel Kinerja karyawan sebagai berikut 

ini :  

Tabel 4.20. Tanggapan Responden terhadap dimensi kualitas dan 

kuantitas kerja 

NO RESPONDEN FREKUENSI BOBOT SKOR RATA-

RATA 

1 SS 69 4 276 3,2 

2 S 105 3 315 

3 TS 23 2 46 

4 STS 3 1 3 

JUMLAH 200 10 640 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa total 

skor berada pada 640, sedangkan total frekunsi 200 dengan demikian 

total rata-rata 3,2. Rata-rata total 3,2 tersebut berada pada interval 2,51 – 

3,25 dan jatuh didaerah Baik, dengan demikian kualitas dan kuantitas 

kerja dilihat dari jumlah pekerjaan dan kualitas pekerjaan karyawan  

yaitu Baik. 

Tabel 4.21. Tanggapan Responden terhadap dimensi Penggunaan Waktu 

NO RESPONDEN FREKUENSI BOBOT SKOR RATA-

RATA 

1 SS 79 4 316 3,18 

2 S 142 3 426 

3 TS 26 2 52 
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4 STS 3 1 3 

JUMLAH 250 10 797 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa total 

skor berada pada 797, sedangkan total frekunsi 250 dengan demikian 

total rata-rata 3,18. Rata-rata total 3,18 tersebut berada pada interval 

2,51 – 3,25 dan jatuh didaerah Baik, dengan demikian penggunaan 

waktu dilihat dari ketepatan waktu dan kehadiran karyawan  yaitu Baik. 

Tabel 4.22. Tanggapan Responden terhadap Dimensi Kerja Sama 

NO RESPONDEN FREKUENSI BOBOT SKOR RATA-

RATA 

1 SS 34 4 136 3,25 

2 S 59 3 177 

3 TS 5 2 10 

4 STS 2 1 2 

JUMLAH 100 10 325 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa total 

skor berada pada 325, sedangkan total frekunsi 100 dengan demikian 

total rata-rata 3,25. Rata-rata total 3,25 tersebut berada pada interval 

2,51 – 3,25 dan jatuh didaerah Baik, dengan demikian dimensi 

kerjasama dilihat dari kemampuan kerjasama karyawan  yaitu Baik. 

Tanggapan responden terhadap seluruh dimensi dari variabel 

Kinerja karyawan yaitu bahwa sebagian besar pegawai menyatakan  
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bahwa kualitas dan kuantitas kerja, penggunaan waktu kerja, kerjasama. 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Tabel 4.23. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja 

Karyawan 

NO DIMENSI TOTAL 

FREKUENSI 

TOTAL 

SKOR 

RATA-

RATA 

KRITERIA 

1 Kualitas dan 

Kuantitas 

Kerja 

200 640 3,2 Baik 

2 Penggunaan 

waktu 

250 797 3,18 Baik 

3 Kerja sama 100 325 3,25 Baik 

  550 1.762 3,20 Baik 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat di lihat bahwa 

tanggapan responden mengenai variabel kinerja karyawan, secara 

keseluruhan dapat di simpulkan total frekuensi sebesar 550 sedangkan 

total skor 1.762 dengan demikian rata-rata keseluruhan sebesar 3,20. 

Sehingga strategi yang dapat dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi 

Kepulauan Riau adalah dengan memperhatikan dimensi dari Kinerja 

karyawan melalui dimensi yang terdapat pada Kinerja karywan yaitu 

dimensi kuantitas dan kualitas kerja yang meliputi 1.jumlah pekerja, 

2.kualitas pekerjaan, dimensi penggunaan waktu yang meliputi 

1.ketepatan waktu, 2.kehadiran, dimensi kerja sama yang meliputi 

1.kemampuan kerjasama sudah berjalan dengan baik dan sangat 

bermanfaat dalam menunjang tugas pokok pada Biro Hukum Provinsi 
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Kepulauan Riau sehingga responden menyatakan Baik karena rata-rata 

3,20 berada pada interval 2,51 – 3,25. Berikut hasil deskriptif kinerja 

karyawan secara keseluruhan dapat di lihat pada table 4.24 di bawah ini: 

Tabel 4.24. Hasil Analisis Deskriptif Kinerja Karyawan Secara 

Keseluruhan 

Kinerja Karyawan 

Alternatif 

Jawaban 

Rat

a-

rata 1 2 3 4 

1.Saya dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan 

target yang telah ditentukan. 
1 5 

2

7 

1

7 

3.2

0 

2.Saya selalu menyelesaikan tugas yang telah 

menjadi tanggungjawab saya dalam kurun waktu 

tertentu dengan baik. 

0 3 
2

7 

2

0 

3.3

4 

3.Saya memiliki pengalaman kerja yang tidak 

perlu diragukan lagi dalam melaksanakan tugas. 
1 

1

2 

2

6 

1

1 

2.9

4 

4.Saya dapat menyelesaikan tugas yang telah 

menjadi tanggungjawab saya dengan hasil yang 

memuaskan. 

1 2 
2

9 

1

8 

3.2

8 

5.Saya tidak pernah menunda-nunda pekerjaan 

yang telah menjadi tanggungjawab saya. 
1 5 

2

9 

1

5 

3.1

6 

6.Dalam bekerja saya selalu menggunakan waktu 

yang ada dengan sebaik-baiknya. 
0 3 

3

3 

1

4 

3.2

2 

7.Saya selalu hadir tepat waktu dalam bekerja. 0 6 
2

4 

2

0 

3.2

8 

8.Saya tidak pernah membolos dalam bekerja. 1 9 
2

3 

1

7 

3.1

2 
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9.Saya selalu hadir dalam bekerja sesuai dengan 

peraturan yang ada. 
1 3 

3

3 

1

3 

3.1

6 

10.Saya dapat membina kerja sama yang baik 

dengan rekan kerja yang lain. 
1 3 

3

0 

1

6 

3.2

2 

11.Saya dapat bekerja dengan baik saat bekerja 

dalam tim. 
1 3 

2

5 

2

1 

3.3

2 

Total 8 
5

4 

3

0

6 

1

8

2 

 Skor Rata-rata 3.20 

              

Pada tabel 4.24, dapat di lihat rekapitulasi jawaban responden 

pada 11 item pertanyaan terkait kinerja karyawan. Berdasarkan 

rekapitulasi data tersebut, dapat dilihat bahwa item pertanyaan 2 

merupakan item pertanyaan yang menyatakan bahwa para karyawan 

selalu menyelesaikan tugas yang telah menjadi tanggungjawab mereka 

dalam kurun waktu tertentu dengan baik yang memperoleh respon 

tertinggi dari responden, yaitu dengan rata-rata sebesar 3,34. Item 

pertanyaan 3 merupakan item pertanyaan yang memperoleh respon 

terendah dari responden yang menyatakan bahwa saya memiliki 

pengalaman kerja yang tidak perlu diragukan lagi dalam melaksanakan 

tugas, yaitu dengan rata-rata sebesar 2,94. Dari tabel tersebut juga dapat 

dilihat skor rata-rata variabel kinerja karyawan adalah sebesar 3,20. 

Artinya, variabel kinerja karyawan tergolong baik dengan adanya 

pengawasan dari kepala Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau sehingga 

dapat meningkatkan kinerja karyawan menurut pandangan responden. 
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4.4 Uji Data 

Uji data disini meliputi uji validitas, uji reabilitas dan asumsi 

klasik. Setelah dilakukan analisis deskriptif, dapat diketahui bahwa 

Motivasi kerja telah terlaksana dengan baik dikarenakan motivasi kerja 

merupakan kondisi yang berpengaruh membangkitkan dan mengarahkan 

prilaku atau keinginan karyawan untuk melakukan pekerjaan atau 

kegiatan di sebuah instansi. Motivasi kerja dipengaruhi oleh dua faktor 

yaitu faktor internal dan eksternal. Seorang karyawan harus memenuhi 

faktor pendorong tersebut untuk memenuhi semua kebutuhannya maka 

ia akan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Dengan motivasi kerja yang 

tinggi maka karyawan dapat bekerja dengan baik sehingga kinerja 

karyawan akan tinggi. Mengenai Disiplin Kerja berdasarkan hasil 

analisis deskriptif terlaksana dengan baik karena disiplin termasuk 

dalam faktor psikologis yaitu attitude, disiplin merupakan sikap 

seseorang untuk mematuhi semua aturan dan prosedur yang telah 

ditetapkan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. 

Karyawan yang memiliki disiplin kerja yang baik yaitu disiplin terhadap 

waktu, prosedur kerja, dan disiplin terhadap segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana kegiatan kerja. 

Dengan mematuhi semua aturan dalam bekerja maka kinerja karyawan 

akan semakin baik. Kompensasi setelah dilakukan analisis deskriptif 

dapat dikategorikan baik dikarenakan dengan adanya kompensasi 

karyawan akan merasa senang kerena hasil kerja mereka mendapatkan 

imbalan yang sesuai sehingga karyawan akan lebih bersemangat dalam 

bekerja dan dapat meningkatkan kinerja karyawan, dari hasil analisis 

deskriptif dapat diketahui bahwa kinerja karyawan telah terlaksana 
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dengan baik dikarenakan seseorang telah mencapai hasil pekerjaannya 

berdasarkan persyaratan-persyaratan kerja. 

Langkah  berikutnya dilakukan uji data dimana uji ini menguji hipotesis 

sebagai berikut : 

1. Apakah Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau ? 

2. Apakah Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau ? 

3. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau ? 

4. Apakah Motivasi kerja, Disiplin kerja, dan kompensasi secara 

simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Biro 

Hukum Provinsi Kepulauan Riau ? 

Sebelum dilakukan uji data, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian terhadap data sebagai berikut : 

4.4.1 Uji Validitas dan Relabilitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakkan butir-

butir dalam suatu daftar  pertanyaan dalam mendefinisikan suatu 

variabel. Validitas didefinisikan sebagai sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 

Sedangkan reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan 

dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan deengan 

pernyataan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam 

suatu bentuk kuesioner. Dalam hal ini penulis melakukan uji validitas 
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dan reliabilitas dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak SPSS 

17. 

Uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner yang telah 

disebar kepada 50 sampel responden sebagai sampel percobaan sebelum 

dilakukan penyebaran kuesioner terhadap sampel penelitian. Hasil uji 

validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner variabel motivasi kerja 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.25. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Motivasi Kerja 

No 

Item 

Produ

ct 

Mome

nt 

Pearso

n 

Kriteri

a 

Kesimpul

an 

Alpha 

Cronba

ch 

Kriteri

a 

Kesimpul

an 

Item 1 0.736 0.300 Valid 

0.933 0.600 Reliabel 

Item 2 0.782 0.300 Valid 

Item 3 0.633 0.300 Valid 

Item 4 0.682 0.300 Valid 

Item 5 0.692 0.300 Valid 

Item 6 0.799 0.300 Valid 

Item 7 0.836 0.300 Valid 

Item 8 0.682 0.300 Valid 

Item 9 0.764 0.300 Valid 

Item 

10 
0.594 0.300 Valid 

Item 0.707 0.300 Valid 
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11 

Item 

12 
0.680 0.300 Valid 

Item 

13 
0.843 0.300 Valid 

Item 

14 
0.718 0.300 Valid 

Item 

15 
0.617 0.300 Valid 

Item 

16 
0.549 0.300 Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2016 

Berdasarkan tabel 4.25, seluruh item pertanyaan pada variabel 

motivasi kerja mempunyai nilai koefisien validitas product moment 

pearson yang lebih besar dari nilai kriteria batas valid (0.300). Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan yang 

mengukur variabel motivasi kerja telah valid. Tabel 4.25 juga 

menunjukkan bahwa nilai koefisien reliabilitas alpha cronbach yang 

lebih besar dari nilai kriteria batas reliabel (0.600). Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang mengukur variabel motivasi 

kerja telah reliabel. 

Hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner variabel 

disiplin kerja adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.26. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Disiplin Kerja 

No 

Item 

Produ

ct 

Mome

nt 

Pearso

n 

Kriteri

a 

Kesimpul

an 

Alpha 

Cronba

ch 

Kriteri

a 

Kesimpul

an 

Item 1 0.660 0.300 Valid 

0.927 0.600 Reliabel 

Item 2 0.567 0.300 Valid 

Item 3 0.778 0.300 Valid 

Item 4 0.789 0.300 Valid 

Item 5 0.822 0.300 Valid 

Item 6 0.763 0.300 Valid 

Item 7 0.671 0.300 Valid 

Item 8 0.726 0.300 Valid 

Item 9 0.768 0.300 Valid 

Item 

10 
0.630 0.300 Valid 

Item 

11 
0.586 0.300 Valid 

Item 

12 
0.811 0.300 Valid 

Item 

13 
0.510 0.300 Valid 

Item 

14 
0.629 0.300 Valid 

Item 0.443 0.300 Valid 
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15 

Item 

16 
0.764 0.300 Valid 

Item 

17 
0.537 0.300 Valid 

Item 

18 
0.692 0.300 Valid 

Item 

19 
0.447 0.300 Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2016 

Berdasarkan tabel 4.26, seluruh item pertanyaan pada variabel 

disiplin kerja mempunyai nilai koefisien validitas product moment 

pearson yang lebih besar dari nilai kriteria batas valid (0.300). Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan yang 

mengukur variabel disiplin kerja telah valid. Tabel 4.26 juga 

menunjukkan bahwa nilai koefisien reliabilitas alpha cronbach yang 

lebih besar dari nilai kriteria batas reliabel (0.600). Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang mengukur variabel disiplin 

kerja telah reliabel. 
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Hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner variabel 

kompensasi adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.27. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kompensasi 

No 

Item 

Produ

ct 

Mome

nt 

Pearso

n 

Kriteri

a 

Kesimpul

an 

Alpha 

Cronbac

h 

Kriteri

a 

Kesimpul

an 

Item 

1 
0.413 0.300 Valid 

0.801 0.600 Reliabel 

Item 

2 
0.714 0.300 Valid 

Item 

3 
0.737 0.300 Valid 

Item 

4 
0.479 0.300 Valid 

Item 

5 
0.707 0.300 Valid 

Item 

6 
0.777 0.300 Valid 

Item 

7 
0.748 0.300 Valid 

Item 

8 
0.593 0.300 Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2016 
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Berdasarkan tabel 4.27, seluruh item pertanyaan pada variabel 

kompensasi mempunyai nilai koefisien validitas product moment 

pearson yang lebih besar dari nilai kriteria batas valid (0.300). Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan yang 

mengukur variabel kompensasi telah valid. Tabel 4.27 juga 

menunjukkan bahwa nilai koefisien reliabilitas alpha cronbach yang 

lebih besar dari nilai kriteria batas reliabel (0.600). Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang mengukur variabel 

kompensasi telah reliabel. 

Hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner variabel 

kinerja karyawan adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.28. Tabel Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kinerja 

Karyawan 

No 

Item 

Produ

ct 

Mome

nt 

Pearso

n 

Kriteri

a 

Kesimpul

an 

Alpha 

Cronba

ch 

Kriteri

a 

Kesimpul

an 

Item 1 0.870 0.300 Valid 

0.912 0.600 Reliabel 

Item 2 0.778 0.300 Valid 

Item 3 0.690 0.300 Valid 

Item 4 0.791 0.300 Valid 

Item 5 0.824 0.300 Valid 

Item 6 0.828 0.300 Valid 

Item 7 0.731 0.300 Valid 
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Item 8 0.645 0.300 Valid 

Item 9 0.692 0.300 Valid 

Item 

10 
0.638 0.300 Valid 

Item 

11 
0.610 0.300 Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2016 

Berdasarkan tabel 4.28, seluruh item pertanyaan pada variabel 

kinerja karyawan mempunyai nilai koefisien validitas product moment 

pearson yang lebih besar dari nilai kriteria batas valid (0.300). Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan yang 

mengukur variabel kinerja karyawan telah valid. Tabel 4.28 juga 

menunjukkan bahwa nilai koefisien reliabilitas alpha cronbach yang 

lebih besar dari nilai kriteria batas reliabel (0.600). Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang mengukur variabel kinerja 

karyawan telah reliabel. 

4.4.2 Uji Asumsi Klasik  

Untuk mengetahui pengaruh Motivasi kerja, Disiplin kerja dan 

Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan pada biro Hukum Provinsi 

Kepulauan Riau maka terlebih dahulu peneliti melakukan pengujian 

asumsi klasik regresi sebagai persyaratan untuk dapat melakukan 

analisis regresi berganda.  Pengujian asumsi klasik regresi terhadap data 

penelitian memberikan hasil sebagai berikut: 
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4.4.2.1 Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.29 Tabel Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Motivasi Kerja .204 4.906 

Disiplin Kerja .299 3.341 

Kompensasi .429 2.329 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

 

Berdasarkan tabel 4.29, dapat dilihat bahwa nilai tolerance 

yang didapatkan dari variabel motivasi kerja sebesar 0,204, disiplin 

kerja sebesar 0,299, dan kompensasi sebesar 0,429. Sementara itu, nilai 

VIF yang didapatkan dari variabel motivasi kerja sebesar 4,906, disiplin 

kerja sebesar 3,341,  dan kompensasi sebesar 2,329. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa nilai tolerance setiap variabelnya berada lebih 

besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas pada data yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 



129 
 

4.4.2.2 Uji Autokorelasi 

Tabel 4.30 Tabel Hasil Pengujian Autokorelasi Durbin Watson 

Model Summary
b
 

Model Durbin-Watson 

1 1.786 

a. Predictors: (Constant), Kompensasi, Disiplin 

Kerja, Motivasi Kerja 

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

 

Berdasarkan tabel 4.30, hasil uji Durbin-Watson dibandingkan 

dengan nilai tabel Durbin-Watson. Hasil nilai tabel Durbin-Watson pada 

sampel sebesar 50 dengan variabel bebas sebanyak 3 adalah didapatkan 

nilai dL sebesar 1,421, nilai dU sebesar 1,674, nilai 4-dU sebesar 2,326 

dan nilai 4-dL sebesar 2,579. Dengan nilai Durbin-Watson sebesar 1,786 

yang terletak di antara nilai dU (1,674) dan 4-dU (2,326), maka dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan uji autokorelasi Durbin-Watson 

menghasilkan kesimpulan tidak adanya autokorelasi dalam data 

penelitian.  

Hasil uji asumsi klasik regresi menunjukkan bahwa data yang 

digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas, tidak 

terdapat multikolinieritas, tidak terdapat autokorelasi dan tidak terdapat 

heteroskedastisitas. 
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4.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas  

              Gambar 4.2. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Berdasarkan  scatter plot data residual pada gambar 4.2, maka 

dapat dilihat bahwa  data menyebar tidak mengikuti pola tertentu yang 

sistematik. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian terbebas dari 

permasalahan heteroskedastisitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan  

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data penelitian.  

4.4.2.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui seberapa besar data 

terdistribusi secara normal dalam variabel yang digunakan di dalam 
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penelitian ini. Data yang baik atau yang dapat dipakai dalam suatu 

penelitian adalah data yang telah terdistribusi secara normal. Uji 

normalitas dilakukan dengan mengamati dan melakukan pengujian 

Kolmogorov-Smirnov, dengan kriteria pengujian : 

1. Bila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov bernilai di 

bawah 0,05 maka data tidak berdistribusi normal 

2. Bila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov bernilai di atas 

0,05 maka data berdistribusi normal 

Adapun hasil pengujian normalitas dengan uji Kolmogorov-

Smirnov dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.31 Tabel Hasil Pengujian Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 50 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 3.13158054 

Most Extreme Differences Absolute .108 

Positive .060 

Negative -.108 

Kolmogorov-Smirnov Z .762 

Asymp. Sig. (2-tailed) .607 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2016 

Tabel 4.31 menunjukkan bahwa pengujian normalitas 

kolmogorov-smirnov residual pada model persamaan regresi 

memperoleh nilai kolmogorov-smirnov  sebesar 0.762 dengan nilai sig. 

sebesar 0.607. Kriteria pengujian yang digunakan adalah data 

berdistribusi normal jika nilai sig. lebih besar dari nilai alpha 0,05. 

Dengan demikian, terlihat bahwa nilai sig (0,607) lebih besar dari nilai 

alpha (0,05). Hasil pengujian normalitas  kolmogorov-smirnov 

memberikan kesimpulan bahwa residual persamaan regresi telah 

berdistribusi normal.  

 

4.4.2.1 Koefisien Determinasi 

Tabel 4.32. Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .897
a
 .805 .792 3.23208 

a. Predictors: (Constant), Kompensasi, Disiplin Kerja, Motivasi Kerja 

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

 

 

Koefisien determinasi menerangkan seberapa besar variasi 

perubahan dari variabel kinerja karyawan yang dapat dijelaskan oleh 

variabel motivasi kerja, disiplin kerja dan kompensasi. Berdasarkan 

tabel 4.32, terlihat bahwa nilai koefisien determinasi yang didapatkan 

adalah sebesar 0,792.  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
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variasi perubahan dari variabel kinerja karyawan yang dapat dijelaskan 

oleh variabel motivasi kerja, disiplin kerja dan kompensasi adalah 

sebesar 79,20%, sedangkan sisa sebesar 20,80% lainnya dapat dijelaskan 

oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model 

penelitian. Koefisien determinasi yang ada menunjukkan bahwa variabel 

motivasi kerja, disiplin kerja dan kompensasi  telah mampu dan 

berpengaruh besar dalam menjelaskan variabel kinerja karyawan. 

4.4.2.6 Pengujian Regresi Berganda 

Persamaan regresi adalah untuk mengetahui pengaruh antar 

variable dan sifatnya searah seperti x ke y yang didapatkan dari hasil 

analisis regresi berganda adalah sebagai berikut : 

Y = -2,541 + 0,237X1 + 0,203X2 + 0,518X3 

Tabel 4.33 Tabel Hasil Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -2.541 3.126  -.813 .420 

Motivasi 

Kerja 

.237 .103 .332 2.304 .026 

Disiplin 

Kerja 

.203 .076 .317 2.663 .011 

Kompensasi .518 .151 .341 3.430 .001 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -2.541 3.126  -.813 .420 

Motivasi 

Kerja 

.237 .103 .332 2.304 .026 

Disiplin 

Kerja 

.203 .076 .317 2.663 .011 

Kompensasi .518 .151 .341 3.430 .001 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

 

 

Pengujian koefisien regresi secara parsial dilakukan dengan 

menggunakan uji t. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.33. 

Berdasarkan tabel 4.33, dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Uji Hipotesis Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Berdasarkan tabel 4.33 yang memberikan hasil pengujian parsial 

analisis regresi linier berganda, didapatkan nilai t hitung sebesar 2,304 

dan nilai sig. sebesar 0,026. Sementara itu, didapatkan nilai t tabel 

dengan df (n-k-1) = 46 yaitu sebesar 2,013. Dengan demikian, 

berdasarkan hasil uji, maka hipotesis alternatif diterima karena t hitung 

(2,304) lebih besar dari t tabel (2,013) dan nilai sig. (0,026) lebih kecil 

dari α (0,05). Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan.  
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2. Uji Hipotesis Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Berdasarkan tabel 4.33 yang memberikan hasil pengujian parsial 

analisis regresi linier berganda, didapatkan nilai t hitung sebesar 2,663 

dan nilai sig. sebesar 0,011. Sementara itu, didapatkan nilai t tabel 

dengan df (n-k-1) = 46 yaitu sebesar 2,013. Dengan demikian, 

berdasarkan hasil uji, maka hipotesis alternatif diterima karena t hitung 

(2,663) lebih besar dari t tabel (2,013) dan nilai sig. (0,011) lebih kecil 

dari α (0,05). Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap disiplin karyawan. 

3. Uji Hipotesis Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan 

Berdasarkan tabel 4.33 yang memberikan hasil pengujian parsial 

analisis regresi linier berganda, didapatkan nilai t hitung sebesar 3,430 

dan nilai sig. sebesar 0,001. Sementara itu, didapatkan nilai t tabel 

dengan df (n-k-1) = 46 yaitu sebesar 2,013. Dengan demikian, 

berdasarkan hasil uji, maka hipotesis alternatif diterima karena t hitung 

(3,430) lebih besar dari t tabel (2,013) dan nilai sig. (0,001) lebih kecil 

dari α (0,05). Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

 

Tabel 4.34 Tabel Hasil Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1982.540 3 660.847 63.261 .000
a
 

Residual 480.533 46 10.446   

Total 2463.073 49    
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ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1982.540 3 660.847 63.261 .000
a
 

Residual 480.533 46 10.446   

Total 2463.073 49    

a. Predictors: (Constant), Kompensasi, Disiplin Kerja, Motivasi Kerja 

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

 

 

Berdasarkan tabel 4.34 yang memberikan hasil pengujian 

simultan analisis regresi linier berganda, didapatkan nilai F hitung 

sebesar 63,261 dan nilai sig. sebesar 0,000. Sementara itu, didapatkan 

nilai F tabel dengan df1 (k-1) = 2 dan df2 (n-k) = 47 yaitu sebesar 3,915. 

Dengan demikian, berdasarkan hasil uji simultan, maka hipotesis 

alternatif diterima karena F hitung (63,261) lebih besar dari F tabel 

(3,915) dan nilai sig. (0,000) lebih kecil dari α (0,05). Berdasarkan hasil 

pengujian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh motivasi kerja, 

disiplin kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. 
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Tabel 4.35. Tabel Koefisien Korelasi 

Correlations 

 Motivas

i Kerja 

Disipli

n Kerja 

Kompensas

i 

Kinerja 

Karyawa

n 

Motivasi 

Kerja 

Pearson 

Correlatio

n 

1 .836
**

 .754
**

 .854
**

 

Sig. (2-

tailed) 
 

.000 .000 .000 

N 50 50 50 50 

Disiplin 

Kerja 

Pearson 

Correlatio

n 

.836
**

 1 .605
**

 .801
**

 

Sig. (2-

tailed) 

.000 
 

.000 .000 

N 50 50 50 50 

Kompensas

i 

Pearson 

Correlatio

n 

.754
**

 .605
**

 1 .783
**

 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 
 

.000 

N 50 50 50 50 

Kinerja 

Karyawan 

Pearson 

Correlatio

n 

.854
**

 .801
**

 .783
**

 1 
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Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 
 

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Analisis korelasi pearson untuk menunjukkan nilai derajat 

kekuatan hubungan dari suatu variabel terhadap variabel lainnya yang 

sifatnya dua arah seperti x ke y dan y ke x.  Berdasarkan tabel 4.35, 

dapat disimpulkan nilai derajat hubungan antar variabel yang terlibat 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Nilai koefisien korelasi variabel motivasi kerja dan disiplin kerja 

adalah 0,836. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara motivasi kerja dan disiplin kerja adalah 

hubungan yang positif dan sangat kuat.  

2. Nilai koefisien korelasi variabel motivasi kerja dan kompensasi 

adalah 0,754. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara motivasi kerja dan kompensasi adalah hubungan 

yang positif dan kuat.  

3. Nilai koefisien korelasi variabel motivasi kerja dan kinerja 

karyawan adalah 0,854. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa hubungan antara motivasi kerja dan kinerja karyawan 

adalah hubungan yang positif dan sangat kuat.  

4. Nilai koefisien korelasi variabel disiplin kerja dan kompensasi 

adalah 0,605. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara disiplin kerja dan kompensasi adalah hubungan 

yang positif dan kuat.  
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5. Nilai koefisien korelasi variabel disiplin kerja dan kinerja 

karyawan adalah 0,801. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa hubungan antara disiplin kerja dan kinerja karyawan 

adalah hubungan yang positif dan sangat kuat.  

6. Nilai koefisien korelasi variabel kompensasi dan kinerja 

karyawan adalah 0,783. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa hubungan antara kompensasi dan kinerja karyawan adalah 

hubungan yang positif dan kuat.  

 

4.5 Pembahasan 

4.5.1 Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Dari beberapa teori dan penjelasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja. Hal ini 

dikarenakan motivasi memiliki sifat penggerak atau pendorong 

keinginan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu dalam hal 

pencapaian hasil kerja. Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan 

tertentu. Maka keberhasilan suatu organisasi ditunjukkan oleh 

kemampuannya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan sangat ditentukan oleh 

kinerja organisasi yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun 

iternal organisasi. Kinerja pegawai dalam suatu organisasi tidak terlepas 

dari motivasi yaitu sebagai sifat untuk membangkitkan semangat 

menurut Agung Setiawan dalam jurnal ilmu ekonomi (2013).Hasil 

pengujian hipotesis statistik menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan dari motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Biro Hukum 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan tabel 4.33 yang 
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memberikan hasil pengujian parsial analisis regresi linier berganda, 

didapatkan nilai t hitung sebesar 2,304 dan nilai sig. sebesar 0,026. 

Sementara itu, didapatkan nilai t tabel dengan df (n-k-1) = 46 yaitu 

sebesar 2,013. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji, maka hipotesis 

alternatif diterima karena t hitung (2,304) lebih besar dari t tabel (2,013) 

dan nilai sig. (0,026) lebih kecil dari α (0,05). Berdasarkan hasil 

pengujian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Tanto Wijaya dan Fransisca Andreani (2015) pengaruh motivasi dan 

kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Sinar Jaya Abadi 

Bersama. Dari hasil koefisien regresi positif sebesar 0,549, dengan t 

hitung 4,491>t table 1,688 (df=36, α=0,05), dan nilai signifikan 

=0,000<0,05, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Sinar Jaya Abadi 

Bersama. 

4.5.2 Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Dari beberapa teori dan penjelasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka disiplin kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja. 

Hal ini dikarenakan motivasi memiliki sifat penggerak atau pendorong 

keinginan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu dalam hal 

pencapaian hasil kerja serta dengan adanya sifat disiplin kerja maka 

karyawan akan merasa ia sedang diawasi dan bila melanggar suatu 

peraturan akan mendapat sanksi, oleh karena itu variable ini memiliki 

dampak yang akan terciptanya kinerja yang baik. Suatu organisasi 

dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Maka keberhasilan suatu 

organisasi ditunjukkan oleh kemampuannya mencapai tujuan yang telah 
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ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan 

sangat ditentukan oleh kinerja organisasi yang sangat dipengaruhi oleh 

faktor eksternal maupun iternal organisasi. Kinerja pegawai dalam suatu 

organisasi tidak terlepas dari disiplin kerja yaitu sikap taat dan tertib 

terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas 

menurut Agung Setiawan dalam jurnal ilmu ekonomi (2013).Hasil 

pengujian hipotesis statistik menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan dari disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Biro Hukum 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan tabel 4.33 yang 

memberikan hasil pengujian parsial analisis regresi linier berganda, 

didapatkan nilai t hitung sebesar 2,663 dan nilai sig. sebesar 0,011. 

Sementara itu, didapatkan nilai t tabel dengan df (n-k-1) = 46 yaitu 

sebesar 2,013. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji, maka hipotesis 

alternatif diterima karena t hitung (2,663) lebih besar dari t tabel (2,013) 

dan nilai sig. (0,011) lebih kecil dari α (0,05). Berdasarkan hasil 

pengujian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh motivasi kerja 

terhadap disiplin karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Pujiyanti (2012) yang berjudul pengaruh motivasi kerja dan 

disiplin kerja terhadap kinerja guru sma negeri Ciamis menyebutkan 

bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan disiplin kerja dan kinerja 

guru yang ditunjukkan dengan nilai rx2y=0,892, r
2
 sebesar 0,795 

thitung>ttabel yaitu: 15,268>1,671. 

4.5.3 Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan 

Karyawan dapat meningkatkan kinerjanya apabila diberikan 

kompensasi yang layak dan adil oleh perusahaan. Pemberian 

kompensasi dapat menentramkan hati karyawan dalam bekerja sehingga 
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pekerjaan yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik. Hasil 

pengujian hipotesis statistik menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan dari kompensasi terhadap kinerja karyawan Biro Hukum 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan tabel 4.33 yang 

memberikan hasil pengujian parsial analisis regresi linier berganda, 

didapatkan nilai t hitung sebesar 3,430 dan nilai sig. sebesar 0,001. 

Sementara itu, didapatkan nilai t tabel dengan df (n-k-1) = 46 yaitu 

sebesar 2,013. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji, maka hipotesis 

alternatif diterima karena t hitung (3,430) lebih besar dari t tabel (2,013) 

dan nilai sig. (0,001) lebih kecil dari α (0,05). Berdasarkan hasil 

pengujian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kompensasi 

terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Kadek Edy Sanjaya dan Ayu Desi Indrawati(2010) yang berjudul 

pengaruh kompetensi, kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan pada PT Pande Agung Segara Dewata, Hasil analisis data 

memperoleh nilai thitung 2,893 dengan nilai sig 0,006. Hal ini 

menandakan bahwa nilai thitung lebih besar daripada ttabel (1,684) dan 

nilai sig lebih kecil dari 0,05 yang artinya bahwa kompensasi, 

berpengaruh signifikan dan positif secara parsial terhadap kinerja 

karyawan. 

4.5.4 Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, dan Kompensasi terhadap 

Kinerja Karyawan 

Permasalahan yang menjadi fokus permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja 

dan kompensasi terhadap kinerja karyawan Biro Hukum Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil penelitian variasi perubahan 
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dari terhadap kinerja karyawan yang dapat dijelaskan oleh motivasi 

kerja, disiplin kerja dan kompensasi adalah sebesar 79,20%, sedangkan 

sisa sebesar 20,80% lainnya dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain 

di luar model penelitian. Kinerja Karyawan tidak lepas dari Motivasi 

Kerja, Disiplin Kerja dan Kompensasi yang diberikan, seperti diuraikan 

di atas Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan Kompensasi sangat penting 

dalam rangka pencapaian Kinerja Karyawan yang maksimal. Apabila 

ketiga unsur tersebut diterapkan bersama-sama maka Kinerja Karyawan 

akan lebih maksimal. Berdasarkan tabel 4.34 yang memberikan hasil 

pengujian simultan analisis regresi linier berganda, didapatkan nilai F 

hitung sebesar 56,294 dan nilai sig. sebesar 0,000. Sementara itu, 

didapatkan nilai F tabel dengan df1 (k-1) = 2 dan df2 (n-k) = 47 yaitu 

sebesar 3,915. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji simultan, maka 

hipotesis alternatif diterima karena F hitung (63,261) lebih besar dari F 

tabel (3,915) dan nilai sig. (0,000) lebih kecil dari α (0,05). Berdasarkan 

hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh motivasi 

kerja, disiplin kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan Resti Lafitasari (2014) Terdapat pengaruh 

positif dan signifikan Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan Kompensasi 

secara bersama-sama terhadap Kinerja Karyawan pada Dinas 

Pengolahan Pendapatan Keuangan dan Aset D.I.Yogyakarta, hal ini 

ditunjukkan dengan diperolehnya koefisien korelasi ganda positif 

Ry(1,2,3) sebesar 0,660 dan koefisien determinasi ganda R2 y(1,2,3) 

sebesar 0,435 dan nilai Fhitung sebesar 9,255 > Ftabel 2,84 pada taraf 

signifikansi 5%. 
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4.6 Implikasi Manajerial  

Berdasarkan hipotesis yang dibangun pada penelitian ini dan 

telah terbukti dapat diterima, maka dapat disarankan pada pihak Biro 

Hukum Provinsi Kepulauan Riau terutama dalam mengoptimalkan 

kinerja karyawan. Kinerja karyawan dalam hal ini meliputi Motivasi 

Kerja, Disiplin Kerja, dan Kompensasi. Dari hasil penelitian ini Biro 

Hukum Provinsi Kepulauan Riau dapat mengimplikasikan: 

1. Strategi yang dapat dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi 

Kepulauan Riau dalam meningkatkan kinerja karyawan melalui 

motivasi kerja adalah dengan memperhatikan Faktor 

organisasional memiliki pengaruh yang besar dalam 

meningkatkan Motivasi kerja karyawan Biro Hukum Provinsi 

Kepulauan Riau yaitu dengan pembayaran gaji, keamanan 

pekerjaan, hubungan sesama pekerja, pujian dari atasan dan 

penilaian pada pekerjaan itu sendiri. Motivasi kerja merupakan 

kondisi yang berpengaruh membangkitkan dan mengarahkan 

perilaku atau keinginan karyawan untuk melakukan pekerjaan 

atau kegiatan, motivasi kerja seseorang akan tinggi apabila 

seseorang tersebut dapat memenuhi faktor pendorong tersebut 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dengan motivasi 

kerja yang maka karyawan dapat bekerja dengan baik sehingga 

kinerja karyawan akan meningkat. 

2. Strategi yang dapat dilakukan oleh Biro Hukum provinsi 

Kepulauan Riau dalam meningkatkan kinerja karyawan melalui 

Disiplin kerja adalah dengan memperhatikan Ketaatan pada 

peraturan kerja memiliki pengaruh yang sangat besar dalam 
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meningkatkan Disiplin kerja karyawan Biro Hukum Provinsi 

Kepulauan Riau yaitu dengan selalu mentaati ketentuan jam 

kerja dan selalu menggunakan waktu jam kerja dengan efektif 

dan efisien adalah besar kecilnya pemberian kompensasi disini 

terlihat bahwa dimensi ini memiliki kriteria yang baik sesuai 

dengan harapan karyawan tetapi harus diciptakan kebiasaan-

kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Bagi organisasi 

adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib 

dan kelancaran pelaksanaan tugas sehingga memperoleh hasil 

yang optimal. Adapun bagi karyawan akan memberikan 

suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan menambah 

semangat kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. 

3. Strategi yang dapat dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi 

Kepulauan Riau dalam meningkatkan kinerja karyawan melalui 

kompensasi adalah melalui Kompensasi langsung memiliki 

pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan Kompensasi 

karyawan Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau yaitu yang 

meliputi gaji dan tunjangan dengan diberikan gaji yang sesuai 

dengan pekerjaan itu sendiri, adanya tunjangan, pemberian gaji 

tepat waktu, upah disaat lembur apabila hal tersebut telah 

dilakukan dengan baik maka akan memberi semangat kepada 

karyawan dalam bekerja dan bila hal tersebut terpenuhi maka 

kinerja karyawan akan meningkat. 

 


