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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bab-bab sebelumnya telah diuraikan mengenai latar belakang penelitian, 

kajian pustaka, kerangka pemikiriran, hipotesis penelitian, dan metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah kompensasi dan disiplin kerja sebagai variabel independen dan 

kinerja karyawan sebagai variabel dependen. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) 23 dengan pengujian hasil seperti uji 

validitas, uji reliabilitas, analisis penelitian deskriptif, analisis regresi linier berganda, 

analisis korelasi berganda dan koefisien determinasi. Pada bab ini akan membahas 

mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata Kota Sukabumi. 

4.1.1 Karakteristik Umum Responden 

 Data responden ini merupakan latar belakang responden yang dapat dijadikan 

referensi untuk menjelaskan hasil yang  diperoleh dari hasil yang diperoleh dari 

penelitian yang dilakukan. Pembahasan tentang data responden dijelaskan oleh 

penulis melalui analisis deskriptif. Penulis menyebar kueisioner kepada 41 orang 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi. Profil responden yang 

ditanyakan pada kueisioner adalah jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan masa 

kerja. 
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1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Untuk mengetahui karakteristik responden dari Pegawai Dinas Kepemudaan, 

Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 

Tabel berikut ini. 

Tabel 4.1 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Responden Presentase 

1 Laki-laki 27 65.85 

2 Perempuan 14 34.15 

  Total 41 100.00 

 

Berdasarkan tabel 4.1 mengenai klasifikasi responden berdasarkan jenis 

kelamin, diketahui bahwa karyawan Dinas Pariwisata dan Olahraga Kota Sukabumi 

sebagian besar adalah Laki-Laki sebanyak 27 orang (65.85%), sedangkan Perempuan 

sebanyak 14 orang  (34.15%).  
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Gambar 4.1 

Sumber: data diolah 

 

2. Profil Responden berdasarkan Usia 

 Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada 

Tabel berikut ini. 

Tabel 4.2 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia 

No. Usia (tahun) Frekuensi Presentase 

1 <30 tahun 7 17.07 

2 31-40 tahun 15 36.59 

3 41-50 tahun 17 41.46 

4 >50 tahun 2 4.88 

  Total 41 100.00 

 

66% 

34% 

Persentase Responden 

Laki-laki Perempuan
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Berdasarkan tabel 4.2 dijelaskan bahwa dari 41 responden, sebagian besar 

responden berusia 41-50 tahun yaitu berjumlah 17 orang, rentang usia 31-40 tahun 

berjumlah 15 orang, usia <30 tahun berjumlah 7 orang. Hal ini memberikan 

gambaran sebagian besar karyawan Dinas Pariwisata dan Olahraga Kota Sukabumi di 

rentang usia 41-50 tahun 

 

Gambar 4.2 

Sumber: data diolah 

 

 

3. Profil Responden berdasarkan Pendidikan 

 Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat 

dilihat pada Tabel berikut ini. 
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Responden Berdasarkan Usia 
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Tabel 4.3 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Pendidikan Frekuensi  Presentase  

1 SMA 9 21.95 

2 S1 25 60.98 

3 S2 7 17.07 

Total 41 100.00 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dijelaskan bahwa dari 41 responden, sebagian besar 

responden berpendidikan S1 sebanyak 25 orang, kemudian berpendidikan SMA 

sebanyak 9 orang orang dan S2 sebanyak 7 orang. Hal ini memberikan gambaran 

sebagian besar karyawan Dinas Pariwisata dan Olahraga Kota Sukabumi 

berpendidikan tinggi. 

 

Gambar 4.3 

Sumber: data diolah 
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4. Profil responden berdasarkan lama kerja 

 Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan Lama Bekerja dapat 

dilihat pada Tabel berikut ini. 

Tabel 4.4 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No. Masa Kerja Frekuensi Presentase 

1 <10 tahun 7 17.07 

2 11-20 tahun 20 48.78 

3 21-30 tahun 11 26.83 

4 >30 tahun 3 7.32 

  Total 41 100.00 

 

Berdasarkan tabel 4.4 dijelaskan bahwa dari 41 responden, sebagian besar 

responden memiliki masa kerja antara 11-20 tahun sebanyak 20 orang, kemudian 21-

30 tahun sebanyak 11 orang,  kurang dari 10 tahun sebanyak 7 orang dan lebih dari 

30 tahun sebanyak 3 orang. Hal ini memberikan gambaran sebagian besar karyawan 

Dinas Pariwisata dan Olahraga Kota Sukabumi dengan masa kerja 11-20 tahun. 
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Gambar 4.4 

Sumber: data diolah 

 

4.1.2 Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen Penelitian 

Pada bagian ini akan dibahas mnegenai hasil pengolahan dari instrument dan 

data yang diterima setelah proses penyebaran kuesioner. 

 

1. Hasil Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur tingkat akurasi dan konsistensi yang 

tinggi dari instrumen penelitian yang telah digunakan dalam pengumpulan data. 

Untuk mencari nilai validitas di sebuah item digunakan korelasi antara skor item 

dengan skor total item-item tersebut. Pengambilan kesimpulannya adalah jika nilai r 

hitung > dari nilai r tabel maka butir instrumen  tersebut dinyatakan valid yang 

dimana r tabel sebesar 0,30. 

17% 

49% 

27% 

7% 

Responden Berdasarkan Masa Kerja 

< 10 tahun 11 - 20 tahun 21 - 30 tahun > 30 tahun
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas Kompensasi 

Pernyataan r korelasi r kritis keterangan 

P1 0.339 0.30 valid 

P2 0.564 0.30 valid 

P3 0.480 0.30 valid 

P4 0.599 0.30 valid 

P5 0.719 0.30 valid 

P6 0.547 0.30 valid 

 

Berdasarkan tabel 4.5, uji validitas variabel kompensasi dapat dikatakan valid 

karena skor total positif dan besarnya 0,300 ke atas atau r hitung > r Tabel dan 

bernilai positif, artinya pertanyaan yang hendak digunakan untuk mengukur variabel 

tersebut sudah tepat. Sugiyono, (2012:124). 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Disiplin Kerja 

Pernyataan r korelasi r kritis keterangan 

P7 0.419 0.3 valid 

P8 0.413 0.3 valid 

P9 0.538 0.3 valid 

P10 0.686 0.3 valid 

P11 0.435 0.3 valid 

P12 0.475 0.3 valid 

P13 0.392 0.3 valid 

P14 0.426 0.3 valid 
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Berdasarkan tabel 4.6, uji validitas variabel disiplin kerjadapat dikatakan valid 

karena skor total positif dan besarnya 0,30 ke atas atau r hitung > r Tabel dan bernilai 

positif, artinya pertanyaan yang hendak digunakan untuk mengukur variabel tersebut 

sudah tepat. Sugiyono, (2012:124). 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Kinerja Karyawan 

Pernyataan r korelasi r kritis keterangan 

P15 0.683 0.3 valid 

P16 0.685 0.3 valid 

P17 0.503 0.3 valid 

P18 0.400 0.3 valid 

P19 0.358 0.3 valid 

P20 0.403 0.3 valid 

P21 0.599 0.3 valid 

P22 0.334 0.3 valid 

P23 0.324 0.3 valid 

 

Berdasarkan Tabel uji validitas variabel kinerja karyawan dapat dikatakan 

valid karena skor total positif dan besarnya 0,361 ke atas atau r hitung > r Tabel 

danbernilai positif, artinya pertanyaan yang hendak digunakan untuk mengukur 

variabel tersebut sudah tepat. Sugiyono, (2012:124). 

 

2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas merupakan suatu konsistensi alat ukur dalam menghasilkan data, 

disebut konstan apabila data hasil pengukuran dengan alat yang sama dan berulang-

ulang menghasilkan data yang relative sama. Pengambilan keputusannya adalah 
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dengan melihat dari nilai Alpha, jika nilai Alpha > dari nilai r Tabel yaitu 0,7 maka 

dapat dikatakan reliabel 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel r Hitung r Tabel Keterangan 

Kompensasi 0.786 0,7 Reliabel 

Disiplin kerja 0.739 0,7 Reliabel 

Kinerja karyawan 0.738 0,7 Reliabel 

 

Hasil pengujian menunjukan kompensasi sebesar 0,786; disiplin kerja sebesar 

0,739 dan kinerja karyawan sebesar 0,738 dikatakan reliabel karena lebih besar 

dari 0,7. Sugiyono, (2012:121). 

 

4.1.3 Analisis Deskriptif 

4.1.3.1 Pemberian Kompensasi di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 

Kota Sukabumi 

Deskripsi indikator variabel dilakukan dengan kategorisasi skor tanggapan 

responden berdasarkan rata-rata skor. Nilai interval untuk setiap kategori dapat 

disusun dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4.9 

Nilai Interval Skor Terhadap Indikator Pemberian Kompensasi 

No Lebar Interval Kriteria 

1 1-1,80 Sangat tidak baik 

2 1,81-2,60 Tidak baik 

3 2,61-3,40 Cukup 

4 3,41-4,20 Baik 

5 4,21-5,0 Sangat baik 

Hasil penilaian responden untuk setiap indikator dijelasakan sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kompensasi 

No Pernyataan STS TS R S SS 
Skor 

Aktual 

Skor 

ideal Mean  Kriteria 

Kompensasi Langsung 

1 

Gaji yang saya terima sudah 

sesuai dengan kebutuhan sehari-

hari 0 3 8 21 9 159 205 3.88 Baik 

2 

Dinas Pariwisata dan Olahraga 

Kota Sukabumi memberikan 

penghargaan kepada karyawan 

yang berprestasi 2 3 11 18 7 148 205 3.61 Baik 

3 
Saya mendapatkan bonus diluar 

gaji yang saya terima 
1 5 9 17 9 151 205 3.68 Baik 

Kompensasi Tidak Langsung 

4 
Saya mendapatkan tunjangan 

cuti setiap tahunnya 2 7 12 17 3 135 205 3.29 Cukup 

5 

Tunjangan yang saya terima 

seperti tunjangan kesehatan dan 

jiwa sudah melengkapi 

kebutuhan saya  0 13 14 10 4 128 205 3.12 Cukup 

6 

Fasilitas yang diberikan 

menunjang dalam pekerjaan 

saya 0 3 21 15 2 139 205 3.39 Cukup 

Rata-rata/Kriteria 143.33 205 3.50 Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.10 hasil deskripsi atas tanggapan responden terhadap tiap 

pernyataan variabel kompensasi menghasilkan skor rata-rata sebesar 3.50 (baik).  

Untuk memperkuat penelitian terhadap jawaban responden pada setiap variabel 
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penelitian, dilakukan kategorisasi terhadap rata-rata skor tanggapan responden. Pada 

kuesioner dengan skala 1 sampai 5 rentang skor setiap kategori dapat dihitung dengan 

membagi selisih skor maksimum dan skor minimum dengan jumlah kategori yang 

diinginkan. Bila rata-rata skor tanggapan responden diinterprestasikan menggunakan 

5 kategori, maka panjang interval untuk setiap kategori ditentukan sebagai berikut: 

a. Indeks Minimum  :    = 1 

b. Indeks Maksimum  :    = 5 

c. Interval   :  5 - 1    = 4 

d. Jarak Interval  :  4 : 5    = 0,8 

 

Nilai indeks minimum, indeks maksimum, interval dan jarak interval 

diketahui, langkah berikutnya yaitu mencari nilai skor variabel kompensasi 

kemudian diinterprestasikan kedalam garis kontinum. 

 

 

  

 

 

Gambar 4.5 

Garis Kontinum Mengenai Variabel Kompensasi 

 

Keterangan : 

STB  =    Sangat Tidak Baik  

TB  =    Tidak Baik 

CB  =    Cukup Baik 

B  =    Baik 

1,0
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 1,0 

 1,0 
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3,50 
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SB  =    Sangat Baik 

3,50  =    Nilai mean kompensasi 

 

 

Namun demikian masih ada beberapa pernyataan yang masih di bawah nilai rata-rata 

yaitu: 

 Pada dimensi kompensasi tidak langsung:  Saya mendapatkan tunjangan 

cuti setiap tahunnya (3.29), Tunjangan yang saya terima seperti tunjangan 

kesehatan dan jiwa sudah melengkapi kebutuhan saya (3.12) dan Fasilitas 

yang diberikan menunjang dalam pekerjaan saya (3.39) 

 

4.1.3.2 Disiplin Kerja di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota 

Sukabumi 

 Deskripsi indikator variabel dilakukan dengan kategorisasi skor tanggapan 

responden berdasarkan rata-rata skor. Nilai interval untuk setiap kategori dapat 

disusun dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Nilai Interval Skor Terhadap Indikator Disiplin Kerja 

No Lebar Interval Kriteria 

1 1-1,80 Sangat tidak baik 

2 1,81-2,60 Tidak baik 

3 2,61-3,40 Cukup 

4 3,41-4,20 Baik 

5 4,21-5,0 Sangat baik 

 

Hasil penilaian responden untuk setiap indikator dijelasakan sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Disiplin Kerja 

No Pernyataan STS TS R S SS 
Skor 

Aktual 

Skor 

ideal Mean  Kriteria 

Taat Terhadap Waktu 

7 
Saya selalu datang tepat waktu 

sesuai dengan jam kantor 1 0 5 15 20 176 205 4.29 

Sangat 

baik 

8 
Saya selalu pulang kantor 

sesuai jam kantor  6 12 8 11 4 118 205 2.88 Cukup 

9 
Saya selalu istirahat sesuai 

waktu yang ditetapkan kantor 1 7 10 16 7 144 205 3.51 Baik 

Taat Terhadap Peraturan Perusahaan 

10 

Saya selalu mengenakan 

pakaian yang rapi saat bekerja 

sesuai dengan aturan 

perusahaan 0 3 11 16 11 158 205 3.85 Baik 

11 

Saya selalu bersikap sopan 

santun jika berada di 

lingkungan kantor 0 3 11 21 6 153 205 3.73 Baik 

Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan 

12 

Saya selalu memengang 

amanah jabatan yang saya 

miliki 0 2 8 21 10 162 205 3.95 Baik 

13 

Saya selalu mengerjakan tugas 

sesuai dengan rencana yang 

telah direncanakan 0 4 7 21 9 158 205 3.85 Baik 

14 

Saya selalu merawat peralatan 

kantor yang saya gunakan 

dengan baik 3 21 5 8 4 112 205 2.73 Cukup 

Rata-rata/Kriteria 147.63 205 3.601 Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.12 hasil deskripsi atas tanggapan responden terhadap tiap 

pernyataan variabel kompensasi menghasilkan skor rata-rata sebesar 3.601 (baik).   
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Untuk memperkuat penelitian terhadap jawaban responden pada setiap 

variabel penelitian, dilakukan kategorisasi terhadap rata-rata skor tanggapan 

responden. Pada kuesioner dengan skala 1 sampai 5 rentang skor setiap kategori dapat 

dihitung dengan membagi selisih skor maksimum dan skor minimum dengan jumlah 

kategori yang diinginkan. Bila rata-rata skor tanggapan responden diinterprestasikan 

menggunakan 5 kategori, maka panjang interval untuk setiap kategori ditentukan 

sebagai berikut: 

a. Indeks Minimum  :    = 1 

b. Indeks Maksimum  :    = 5 

c. Interval   :  5 - 1    = 4 

d. Jarak Interval  :  4 : 5    = 0,8 

 

Nilai indeks minimum, indeks maksimum, interval dan jarak interval 

diketahui, langkah berikutnya yaitu mencari nilai skor variabel disiplin kerja 

kemudian diinterprestasikan kedalam garis kontinum. 

 

 

  

 

 

Gambar 4.6 

Garis Kontinum Mengenai Variabel Disiplin Kerja 
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Keterangan : 

STB  =    Sangat Tidak Baik  

TB  =    Tidak Baik 

CB  =    Cukup Baik 

B  =    Baik 

SB  =    Sangat Baik 

3,60  =    Nilai mean disiplin kerja 

Namun demikian masih ada beberapa pernyataan yang masih di bawah nilai rata-rata 

yaitu: 

 Pada dimensi taat terhadap waktu:  Saya selalu pulang kantor sesuai jam 

kantor  (2.88) dan Saya selalu istirahat sesuai waktu yang ditetapkan kantor 

(3.51)  

 Pada dimensi Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan:  Saya 

selalu merawat peralatan kantor yang saya gunakan dengan baik (2.73) 

4.1.3.3 Kinerja Pegawai di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota 

Sukabumi 

Deskripsi indikator variabel dilakukan dengan kategorisasi skor tanggapan 

responden berdasarkan rata-rata skor. Nilai interval untuk setiap kategori dapat 

disusun dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Nilai Interval Skor Terhadap Indikator Kinerja pegawai 

No Lebar Interval Kriteria 

1 1-1,80 Sangat tidak baik 

2 1,81-2,60 Tidak baik 

3 2,61-3,40 Cukup 

4 3,41-4,20 Baik 

5 4,21-5,0 Sangat baik 

Hasil penilaian responden untuk setiap indikator dijelasakan sebagai berikut: 
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Tabel 4.14 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Karyawan 

No Pernyataan SS S R TS STS 
Skor 

Aktual 

Skor 

ideal Mean  Kriteria 

Kualitas Kerja 

15 

Hasil pekerjaan karyawan 

dinilai dari proses kerja 

karyawan untuk menyelesaikan 

pekerjaan 0 5 11 23 2 145 205 3.54 Baik 

16 
Hasil pekerjaan karyawan 

dinilai dari apa yang dihasilkan  2 9 6 21 3 137 205 3.34 Cukup 

Kuantitas Kerja 

17 

Hasil pekerjaan karyawan 

dinilai dari jumlah uang yang 

diperoleh karyawan atas 

kinerjanya 3 3 10 22 3 142 205 3.46 Baik 

18 

Hasil pekerjaan yang dilakukan 

karyawan dinilai dari jumlah 

unit yang dihasilkan karyawan 

atas kinerjanya 1 5 11 21 3 143 205 3.49 Baik 

Ketepatan Waktu 

19 

Hasil pekerjaan karyawan 

dinilai dari stndar waktu yang 

ditetapkan perusahaan untuk 

menyelesaikan pekerjaan. 0 0 6 13 22 180 205 4.39 

Sangat 

baik 

20 

Hasil pekerjaan karyawan 

dinilai dari waktu ideal yang 

ditetapkan perusahaan untuk 

menyelesaikan pekerjaan. 2 1 5 24 9 160 205 3.90 Baik 

21 

Hasil pekerjaan karyawan 

dinilai dari waktu maksimal 

yang ditetapkan perusahaan 

untuk menyelesaikan pekerjaan. 7 16 5 9 4 110 205 2.68 Cukup 
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Efektivitas biaya 

22 

Proses kerja karyawan dinilai 

dari cara karyawan 

menggunakan secara efisiensi 

teknologi informasi untuk 

menyelesaikan pekerjaan. 3 23 3 8 4 110 205 2.68 Cukup 

23 

Proses kerja karyawan dinilai 

dari cara karyawan menghemat 

fasilitas dan peralatan kantor 

untuk menyelesaikan pekerjaan. 0 0 3 14 24 185 205 4.51 

Sangat 

baik 

Rata-rata/Kriteria 145.78 205 3.6 Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.14 hasil deskripsi atas tanggapan responden terhadap item 

indikator-indikator variabel kinerja karyawan menghasilkan skor rata-rata sebesar 

3.56 (baik).  

Untuk memperkuat penelitian terhadap jawaban responden pada setiap 

variabel penelitian, dilakukan kategorisasi terhadap rata-rata skor tanggapan 

responden. Pada kuesioner dengan skala 1 sampai 5 rentang skor setiap kategori dapat 

dihitung dengan membagi selisih skor maksimum dan skor minimum dengan jumlah 

kategori yang diinginkan. Bila rata-rata skor tanggapan responden diinterprestasikan 

menggunakan 5 kategori, maka panjang interval untuk setiap kategori ditentukan 

sebagai berikut: 

a. Indeks Minimum  :    = 1 

b. Indeks Maksimum  :    = 5 

c. Interval   :  5 - 1    = 4 

d. Jarak Interval  :  4 : 5    = 0,8 

 

Nilai indeks minimum, indeks maksimum, interval dan jarak interval 

diketahui, langkah berikutnya yaitu mencari nilai skor variabel kinerja karyawan 

kemudian diinterprestasikan kedalam garis kontinum. 
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Gambar 4.7 

Garis Kontinum Mengenai Variabel Kinerja Karyawan 

 

Keterangan : 

 

STB  =    Sangat Tidak Baik 

TB  =    Tidak Baik 

CB  =    Cukup Baik 

B  =    Baik 

SB  =    Sangat Baik 

3.60  =    Nilai mean kinjerja karyawan 

 

Namun demikian masih ada beberapa pernyataan yang masih di bawah nilai rata-rata 

yaitu: 

 Pada dimensi kualitas kerja:  Hasil pekerjaan karyawan dinilai dari proses 

kerja karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan (3.54) dan Hasil pekerjaan 

karyawan dinilai dari apa yang dihasilkan  (3.34)  

 Pada dimensi kuantitas kerja:  Hasil pekerjaan karyawan dinilai dari jumlah 

uang yang diperoleh karyawan atas kinerjanya  (3.46) dan Hasil pekerjaan 
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yang dilakukan karyawan dinilai dari jumlah unit yang dihasilkan karyawan 

atas kinerjanya (3.49). 

 Pada dimensi ketepatan waktu:  Hasil pekerjaan karyawan dinilai dari waktu 

maksimal yang ditetapkan perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan (2.68) 

 Pada dimensi efektivitas biaya:  Proses kerja karyawan dinilai dari cara 

karyawan menggunakan secara efisiensi teknologi informasi untuk 

menyelesaikan pekerjaan (2.68) 

4.2 Pengaruh Kompensasi dan Dispilin Terhadap Kinerja 

4.2.1 Analisis Verifikatif 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, 

ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari regresi tersebut tidak 

bias, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas (untuk regresi linear 

berganda), uji heteroskedastisitas.  

4.2.2  Uji Asumsi Klasik 

A. Uji Asumsi Normalitas 

Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan Uji Kolmogorov- Smirnov. 

Hasil perhitungan uji normalitas data dari persamaan taksiran yang diperoleh 

menggunakan SPSS 20 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 

Hasil Uji Normalitas 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas diketauhi nilai signifikansi sebesar 0.2 > 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. 

 

B. Uji Asumsi Multikolinieritas 

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau 

semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat multikolinieritas maka 

koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan 

biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar tetapi pada 

pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali 

koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai variance 

inflation factors (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara 

variabel independen. 
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Tabel 4.16 

Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model  Tolerance VIF 

1 (Constant) 

  

X1 0.729 1.372 

X2 0.729 1.372 

a. Dependent Variable: Y 

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4.16 di atas 

menunjukkan tidak ada korelasi yang kuat antara kompensasi dengan disiplin, dimana 

nilai VIF dari kedua variable independen lebih kecil dari 10 (1.372<10) sehingga 

dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas diantara kedua variable 

independen. 

C. Uji Asumsi Heteroskedastisitas 

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen 

digunakan gambar scatteplot sebagai berikut: 
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Gambar 4.8 

Grafik Scatterplot 

 

 

4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Persamaan regresi adalah analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui 

perkiraaan antara variable bebas (kompensasi dan disiplin kerja) terhadap variabel 

terikat (kinerja karyawan).  

Tabel 4.17 

 Persamaan Regresi (Coefficents) 

 

Berdasarkan tabel 4.17 Hasil olah data SPSS 23 For Windows diketahui nilai 

persamaan regresi berganda untuk tingkat disiplin dan kompensasi terhadap kinerja. 
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Y = 8.263 + 0.740X1 + 0.271X2 + e 

Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Konstanta sebesar 8.263 artinya kinerja bernilai sebesar 8.263. Apabila 

variabel X1  (kompensasi) dan X2 (disiplin) tidak ikut mempengaruhi variabel Y 

(kinerja), maka kinerja karyawan  akan bernilai sebesar 8.263. 

Koefisien regresi kompensasi terhadap kinerja yang besarnya sebesar 0.740 

(X1) artinya jika kompensasi dipersepsikan dinaikan maka kinerja akan meningkat, 

begitu juga sebaliknya. Dengan kata lain kompensasi memberikan kontribusi positif 

terhadap kinerja sebesar 0.740 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

Koefisien regresi disipilin terhadap  kinerja yang besarnya 0.271 (X2), artinya 

jika disipilin dipersepsikan baik maka kinerja akan meningkat sebesar 0.271 dengan 

asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

e adalah variabel lain diluar penelitian. 

4.2.4 Analisis Korelasi Berganda 

Korelasi ganda adalah analisis statistik untuk mengetahui seberapa besar 

derajat kekuatan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat (pengaruh 

kompensasi dan disiplin kerja terhadap variabel terikat kinerja). 
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Tabel 4.18 

Korelasi Simultan 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .822
a
 .676 .659 2.63925 .676 39.570 2 38 .000 

a. Predictors: (Constant), Disipilin, Kompensasi 

b. Dependent Variable: Kinerja 

Berdasarkan hasil dari tabel 4.18 maka didapat hasil nilai R (koefisien korelasi) 

adalah sebesar 0,822. Penafsiran penilaian koefisien korelasi lebih jelasnya akan 

dinyatakan sebagai berikut: 

Tabel 4.19 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono (2019:184) 
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Berdasarkan tabel 4.18 mengenai interpretasi koefisien korelasi, diketahui 

bahwa nilai R adalah 0,822 berada diantara 0,80-1,000 yang artinya kompensasi dan 

dispilin memiliki tingkat hubungan yang sangat  kuat terhadap kinerja. 

 Untuk mengetahui korelasi sederhana, maka didapat analisis korelasi dengan 

menggunakan IBM SPSS v23, sebagai berikut :  

Tabel 4.20 

Analisis Korelasi kompensasi dan disiplin terhadap variabel terikat kinerja 

Correlations 

 Y X1 X2 

Pearson Correlation Y 1.000 .789 .607 

X1 .789 1.000 .521 

X2 .607 .521 1.000 

Sig. (1-tailed) Y . .000 .000 

X1 .000 . .000 

X2 .000 .000 . 

N Y 41 41 41 

X1 41 41 41 

X2 41 41 41 

 

Berdasarkan pada tabel 4.20, maka didapatkan hasil korelasi sebagai berikut : 

Koefisien korelasi antara kompesasi terhadap kinerja =0.789, ini berarti terhadap 

hubungan yang kuat antara kompesasi terhadap kinerja karena berkisar antara 0.600 – 

0.799. 
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Koefisien korelasi antara dispilin terhadap kinerja = 0.607, ini berarti terhadap 

hubungan yang kuat antara disiplin terhadap kinerja karena berkisar antara 0.60-

0.799. 

4.2.5 Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah analisis statistik yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh dari kompensasi dan disiplin terhadap kinerja. 

Tabel 4.21 

Korelasi Determinansi Simultan  

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .822
a
 .676 .659 2.63925 .676 39.570 2 38 .000 

a. Predictors: (Constant), Disipilin, Kompensasi 

b. Dependent Variable: Kinerja 

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa hasil pengolahan data menunjukkan 

bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 67.6%. ini artinya kompensasi dan disiplin 

memberikan pengaruh sebesar 67.6% terhadap kinerja, sedangkan 32.4% sisanya 

dipengaruhi variabel lain seperti motivasi dan tunjangan lainnya. 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial masing-masing 

variabel X1 (kompensasi) dan X2 (disiplin) terhadap Y (kinerja). Besar pengaruh 

masing-masing variabel independen secara parsial terhadap kinerja dapat dihitung 

dengan cara mengalikan nilai standardized coefficients beta dengan (correlations) 

zero-order yang terdapat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.22 

Korelasi Determinansi Parsial 

 

Berikut hasil pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat dan hasilnya dapat dilihat sebagai berikut: 

Kompensasi (X1) 

Kd parsial = standarized coeefficents beta x correlations (zero order) 

= 0.649 x 0,789 x 100% 

= 50.733% 

Disiplin (X2) 

Kd parsial = standarized coeefficents beta x correlations (zero order) 

= 0.269 x 0,607 x 100% 

= 16.328%  

Perhitungan Kd parsial diatas diketahui bahwa variabel kompensasi (X1) 

memiliki pengaruh terhadap kinerja (Y) sebesar 50.733% dan pengaruh disiplin (X2) 

terhadap kinerja (Y) sebesar 16.328%. Variabel disiplin memberikan pengaruh paling 

rendah terhadap kinerja dibandingkan dengan variable kompensasi. 
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4.2.6 Uji Hipotesis Penelitian 

Pengujian hipotesis yang dimaksud dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah 

ada atau tidak pengaruh variabel kompensasi dan disiplin terhadap kinerja secara 

simultan maupun parsial 

4.2.6.1 Uji Hipotesis secara Simultan (Uji F) 

 Uji F (Simultan) digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan secara 

keseluruhan yaitu melalui variabel independent terhadap variabel dependent. 

Hipotesis yang dikemukakan dapat dijabarkan sebagai berikut : 

Ho : βi = 0 : Tidak terdapat pengaruh antara variabel kompensasi dan disiplin 

terhadap kinerja. 

Ha : βi ± 0 : Terdapat pengaruh antara variabel kompensasi dan disiplin terhadap 

kinerja. 

Hasil hipotesis         dibandingkan dengan        dengan ketentuan, sebagai 

berikut: 

   ditolak,    diterima, jika          >        artinya terdapat pengaruh. 

   diterima,    ditolak, jika          <        artinya tidak ada pengaruhnya. 

 Dengan menggunakan perhitngan dan IBM SPSS v23 maka di didapatkan 

nilai        , sebagai berikut : 
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Tabel 4.23 

Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F) pengaruh kompensasi dan disiplin 

kerja terhadap kinerja  

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 551.266 2 275.633 39.570 .000
b
 

Residual 264.695 38 6.966   

Total 815.961 40    

a. Dependent Variable: Kinerja 

b. Predictors: (Constant), Disipilin, Kompensasi 

 

Berdasarkan tabel 4.23, hasil perhitungan pada tabel anova menunjukkan nilai 

F hitung sebesar 39.570 dimana kriteria penolakan H0 jika F hitung lebih besar dari F 

tabel atau Fo lebih besar dari Fα 1, n-1, dengan mengambil taraf signifikan (α) 

sebesar 5% maka dari tabel distribusi F didapatkan nilai F tabel untuk F0.05.2.38 = 3.24 

Dikarenakan 39.570 > 3.24 dan signifikansi F sebesar 0.000, maka H0 ditolak. 

Artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan atau pengaruh secara signifikan 

antara variabel kompensasi dan disiplin terhadap kinerja. 

4.2.6.2 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T) 

Hipotesis parsial digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh antara 

varibel kompensasi dan disiplin terhadap kinerja. Secara individu atau masing-

masing, apakah pengaruh tersebut saling mempengaruhi atau tidak. Hipotesis parsial 

dijelaskan kedalam bentuk statistik seperti yang tertera dibawah ini : 
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Ho :     = 0 : Tidak terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

Ha :     ≠ 0  : Terdapat pengaruh pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

Ho :    = 0 : Tidak terdapat pengaruh disiplin terhadap kerja. 

Ha :     ≠ 0 : Terdapat pengaruh disiplin terhadap kerja. 

Setelah pengujian dilakukan, maka hasil perhitungan untuk masing-masing hipotesis 

thitung, dibandingkan dengan ttabel dengan taraf kesalahan 5% uji two tailed 

(Sugiyono,2013:194) dan ketentuannya, sebagai berikut : 

   ditolak,    diterima, jika          >        artinya terdapat pengaruh. 

   diterima,    ditolak, jika          <        artinya tidak ada pengaruhnya. 

Tabel 4.24 

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T) 

 

Berdasarkan pada tabel 4.24, hasil pada tabel coefficients maka dapat 

disimpulkan, yang penulis sajikan pada halaman selanjutnya, sebagai berikut: 

Berdasarkan data tabel 4.24, diperoleh nilai thitung sebesar 6.001 dengan 

mengambil taraf signifikansi α sebesar 5%, maka nilai ttabel atau t0,05.39 = 2.02 atau 

dengan melihat tingkat signifikan 0.000 yaitu lebih kecil dari 0.05 maka Ho ditolak 

atau dengan kata kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja.  

Berdasarkan data tabel 4.24, diperoleh nilai thitung sebesar 2.481 dengan 

mengambil taraf signifikansi α sebesar 5%, maka nilai ttabel atau t0,05.39 = 2,02, atau 
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dengan melihat tingkat signifikan 0.018 yaitu lebih kecil dari 0.05 maka Ho ditolak 

atau dengan kata lain disiplin berpengaruh positif terhadap kinerja. 

4.3  Hasil Analisis Penelitian 

Pada sub bab ini dari analisis dan hasil perhitungan data, maka didapatkan 

hasil penelitian sebagai berikut: 

Tabel 4.25 

Hasil Penelitian 

No Rumusan Masalah Jawaban 

1. Bagaimana pengaruh kompensasi Baik 

2. Bagaimana pengaruh disiplin Baik 

3. Bagaimana kinerja  Baik 

4. Seberapa besar pengaruh kompensasi dan 

disiplin terhadap kinerja. 

Pengaruh kompensasi dan 

disiplin terhadap kinerja sebesar 

67.061% dengan rincian 

pengaruh variable kompensasi 

(X1) terhadap kinerja (Y) sebesar 

50.733% dan pengaruh disiplin 

(X2) terhadap kinerja (Y) sebesar 

16.328%. 

Tabel 4.24 mengemukakan jawaban-jawaban dari setiap rumusan masalah yang ada 

dalam penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
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  32,4 

 

 

 

 

Gambar 4.9 

Bagan Analisi Hasil Penelitian 

 

4.4 Pembahasan 

Berdasarkan pada hasil analisis regresi linier berganda, korelasi berganda, 

pengujian hipotesis dan analisis koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan ,maka 

peneliti akan melakukan pembahasan verifikatif. 

4.4.1  Pengaruh kompensasi terhadap kinerja  

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka 

diketahui bahwa kompenasi berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil analisis regresi linier berganda yang menunjukkan pengaruh antara kompensasi 

terhadap kinerja dinyatakan dengan statistik uji t lebih besar dibandingkan t tabel 

(6.001>2.02). Secara parsial kompensasi memberikan pengaruh sebesar 50.73% 

terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian ini mengenai variabel kompensasi terhadap kinerja karyawan, 

diperoleh hasil variabel kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Temuan ini di dukung oleh teori Hasibuan (2013) mengatakan, apabila kompensasi 

16.328 

50.733

% 

67.061 

Kompensasi 

e 

Disiplin 

Kinerja 
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yang diberikan tepat maka kinerja karyawan akan semakin baik sebaliknya jika 

kompensasi yang diberikan tidak tepat maka kinerjanya akan semakin buruk.  

Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima oleh para karyawan 

sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Setiap perusahaan memiliki perbedaan sistem 

kompensasi, sistem disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuannya 

Karyawan yang mendapatkan kompensasi yang hingga mendapatkan 

kepuasan kerja, sehingga akan meningkatkan kinerjanya dengan lebih baik. Yang 

perlu diperhatikan dari manajemen sumber daya manusia ialah bagaimana 

mengkomunikasikan strategi perusahaan yang baik sehingga kesejahteraan karyawan 

dapat ditingkatkan melalui sistem penggajian yang ada. Kompensasi yang kurang 

akan menimbulkan ketidakpuasan kerja yang berdampak pada turunnya daya tarik 

pekerjaan, terjadi perputaran karyawan dan meningkatkan absensi. Ketidakpuasan ini 

akhirnya menimbulkan stres pada karyawan dan menurunkan kinerja (Bedelan & 

Zammuto, 1991;129 dalam Yoti Gama Hita, 2013). Karyawan akan kehilangan 

persepsi terhadap perusahaan. Ini biasanya ditandai dengan keluhan berkepanjangan 

soal minimnya gaji yang diterima, yang lama kelamaan akan menimbulkan mogok 

kerja. Hubungan antara kompensasi dan kinerja juga dijelaskan dalam teori 

pengharapan yang mengatakan bahwa seseorang akan mengeluarkan upaya-upaya 

tingkat tinggi untuk kinerjanya, apabila dengan tingkat kinerjanya yang tinggi 

diperoleh ganjaran (kompensasi) sesuai pengharapan (Robbins, 2001:189). 

Kompensasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan kinerja 

karyawan. Bila pengupahan dan penggajian tidak diadministrasikan secara tepat, 

perusahaan bisa kehilangan para karyawannya yang baik, bahkan biola karyawan 

tidak keluar, mereka mungkin menjadi tidak puas terhadap perusahaan dan 

menurunkan kinerja dan produktivitas mereka. 

Kajian empiris yang turut mendukung temuan penelitian ini adalah hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Yoti Gama Hita (2013),  Ananta Dwikristianto 
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Satedjo dan Sesilya Kempa (2017),  Ananta Dwikristianto Satedjo dan Sesilya 

Kempa (2016),  dan Mardi Astutik (2016) yang menyatakan bahwa kompensasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Karena dengan 

kompensasi yang tinggi, maka kinerja karyawan akan meningkat. 

4.4.2 Pengaruh disiplin kerja  terhadap kinerja karyawan 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka 

diketahui bahwa disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil analisis regresi linier berganda yang menunjukkan pengaruh antara 

disiplin kerja terhadap semangat kerja dinyatakan dengan statistik uji t lebih besar 

dibandingkan t tabel (2.481>2.02. Secara parsial disiplin kerja memberikan pengaruh 

sebesar 16.328% terhadap kinerja karyawan. 

Kinerja memiliki kaitan yang sangat erat dengan disiplin kerja karyawan. 

Alasan dari hal ini karena kedisiplinan meruapkan fungsi operatif keenam dari 

Manajemen Sumber Daya Manusia (Malayu S.P. Hasibuan, 2012:193). Semakin 

baik disiplin karyawan, maka semakin tinggi pula prestasi kerja yang dapat 

dicapainya. Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan 

mencapai hasil yang optimal.  

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang 

terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, 

semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.  

Kajian empiris yang turut mendukung temuan penelitian ini adalah hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Catherine Purnama dan Sesilya Kempa (2016), Yoti 

Gama Hita (2013),  Mardi Astutik (2016) dan Firziyanah Mustika Utami (2014) yang 

menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Karena dengan kompensasi yang tinggi, maka kinerja karyawan akan 

meningkat. Semakin tinggi disiplin seseorang dalam bekerja, maka hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Seorang karyawan yang memiliki dedikasi 
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yang baik cenderung akan melakukan tugs yang dibebankan dengan tepat waktu dan 

hasil yang optimal 

4.4.3 Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

 Berdasarkan penelitian telah didapatkan bahwa kompensasi dan disiplin kerja 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, hal ini dibuktikan 

dengan uji F antara variabel kompensasi dan disiplin kerja dengan variabel kinerja 

karyawan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 dan hasil ini lebih kecil dari 0,05 atau 

5%. Selain itu, hubungan kedua variabel dapat diketahui dari Fhitung = 39.570 > 

Ftabel = 3.24, maka H0 ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

atau pengaruh secara signifikan antara variabel kompensasi dan disiplin terhadap 

kinerja. Besarnya pengaruh kompensasi dan disiplin terhadap kinerja sebesar 

67.061%. 

 Kajian empiris yang turut mendukung temuan penelitian ini adalah hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Catherine Purnama dan Sesilya Kempa (2016), Mardi 

Astutik (2016) dan Yoti Gama (2013) yang menyatakan bahwa kompensasi dan 

disiplin kerja berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 


