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SARI 

Kerong, Hilarius Yossy Lele. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kinerja Karyawan PDAM Kota Surakarta. Skripsi. Program Studi 

S1 Akuntasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Setia Budi. Pembimbing I. Dr. Widi 

Hariyanti, SE., M.Si. Pembimbing II. Yunus Harjito, SE., M.Si. 

Penelitian ini betujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan PDAM Kota Surakarta. Data 

dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang telah 

diisi oleh karyawan PDAM Kota Surakarta. Variabel yang diprediksi dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan dalam peneltian ini yaitu motivasi kerja, 

kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kompensasi 

dan tingkat pendidikan. Populasi dalam penetilian ini sebanyak 386 karyawan dan 

jumlah sampel sebanyak 162 responden dengan dasar penentuan menggunakan 

rumus Slovin.  

Data yang diisi secara lengkap oleh responden sebanyak 125 serta terdapat 1 

data outlier. Sehingga data yang dapat diolah dalam peneltian ini sebanyak 124. 

Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Metode 

analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan program SPSS 

17.00. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel kecerdasan emosional, 

kecerdasan spiritual dan kompensasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan 

PDAM Kota Surakarta. Sedangkan variabel  motivasi kerja, kecerdasan 

intelektual dan tingkat pendidikan tidak dapat mempengaruhi kinerja karyawan 

PDAM Kota Surakarta. 

 

Kata kunci : kinerja, motivasi kerja, kecerdasan, kompensasi, tingkat pendidikan. 
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ABSTRACT 
  

Kerong, Hilarius Yossy Lele. 2017. Factor Analysis of The Factor That 

Affect The Performance of The Employes of PDAM Surakarta town. Essay. 

Program of Study S1 of Accounting, Faculty of Economics University of Setia 

Budi. First supervisor Dr. Widi Hariyanti, SE., M.Si. Second supervisor Yunus 

Harjito, SE., M.Si. 

This study aims to examine and analyze empirically the factors that affect 

the performance of the employees of PDAM Surakarta town. The data in this 

study is primary data obtained from questionnaires that have been filled by 

employees of PDAM Surakarta town. The variables in this prediction can affect 

the performance of the employees in this study namely work motivation, emotional 

intelligence, intellectual intelligence, spiritual intelligence, compensation and 

level of education. The population in this study a total of 386 employees and a 

total sample of 162 respondents with a basic determination using the formula 

Slovin. 

The data in contents in full by the respondents as much as 125 and there is 1 

data outlier. So that the data can in if in this study a total of 124. The sampling 

technique used to purposive sampling technique. Methods of data analysis using 

multiple linier regression analysis with the program SPSS 17.00. The result 

showed that the variables of emotional intelligence, spiritual intelligence and 

compensation can affect the performance of the employees of PDAM Surakarta 

town. While the variables of work motivation, intellectual intelligence and level of 

education can not affect the performance employees of PDAM Surakarta town.  

 

Keywords : performance, work motivation, intelligence, compensation, level of 

education.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam sumber 

daya alam dalam berbagai bentuk. Keanekaragaman sumber daya alam 

tersebut, diharapkan dimanfaatkan oleh masyarakat berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, negara 

mempunyai peran besar dalam upaya pengelolaan sumber daya alam 

tersebut.  

Upaya pengelolaan tersebut secara nyata dilakukan melalui Badan 

Hukum Milik Negara yang masing-masing kemudian terkait dengan 

pengelolaan terhadap salah satu sumber daya alam yang menjadi tanggung 

jawab pengelolaannya. Salah satu adanya Badan Usaha Milik Daerah yaitu 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta. PDAM Kota 

Surakarta merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak 

dalam bidang penyediaan air minum sehat dan bersih untuk mencukupi 

kebutuhan air minum penduduk Kota Surakarta.  

Oleh karena itu PDAM Kota Surakarta mempunyai tugas atau fungsi 

yaitu memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, serta harus 

meningkatkan keuntungan sebagai sumber pendapatan pembangunan 

khususnya di daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya 

prosedur pengelolaan dan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil 
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dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung  jawabnya tersebut secara efektif 

dan efisien. Sehingga PDAM Kota Surakarta sebagai Badan Usaha Milik 

Daerah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan tidak 

mengesampingkan keuntungan sebagaimana menjadi tujuannya yaitu 

meningkatkan pendapatan daerah.  

Pada tahun 2015 terdapat laporan hasil evaluasi kinerja PDAM, ini 

merupakan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dikompilasi oleh Badan Pendukung 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) terhadap PDAM 

yang ada di kabupaten/kota di Indonesia salah satunya PDAM Kota Surakarta. 

Hal ini merupakan salah satu pelaksanaan fungsi BPPSPAM yaitu 

melaksanakan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pelayanan 

penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Evaluasi kinerja 

PDAM setiap tahunnya menghasilkan PDAM yang memiliki kinerja sehat, 

kurang sehat dan sakit. Penilaian kinerja PDAM dilakukan dengan 

menggunakan indikator yang sudah diterapkan sejak tahun 2010, yaitu terdiri 

dari empat aspek penilaian yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional, dan 

sumber daya manusia. 

Pada tahun 2015, BPPSPAM melakukan evaluasi terhadap 368 PDAM 

berdasarkan laporan audit kinerja PDAM sampai dengan tahun buku 2014 yang 

dilakukan oleh BPKP dan audit keuangan oleh Kantor akuntan Publik (KAP). 

Untuk memberikan gambaran terhadap perkembangan kinerja yang dicapai 

PDAM, dalam laporan ini ditampilkan hasil evaluasi selama tiga tahun terakhir 
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yaitu berdasarkan tahun buku 2012, 2013 dan 2014 dengan indikator penilaian 

yang sama. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh BPPSPAM diperoleh 

hasil bahwa laporan buku PDAM Kota Surakarta tahun 2012, 2013 dan 2014 

setiap tahunnya menghasilkan PDAM yang memiliki kinerja sehat. Oleh karena 

itu, peneliti ingin membukitkan secara empiris faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil kinerja PDAM Kota Surakarta dari aspek sumber daya 

manusianya. Hal ini dikarenakan sebagai cerminan perbedaan pengukuran 

kinerja yang dilakukan oleh BPPSPAM yang mencakup keseluruhan kondisi 

instansi dalam hal ini aspek keuangan, operasional, pelayanan dan sumber daya 

manusia sedangkan untuk penelitian ini lebih memfokuskan pada kondisi 

sumber daya manusia dan lebih menekankan pada pendekatan ke masing-

masing karyawan yang ada di kantor PDAM Kota Surakarta berdasarkan 

teknik penyampelan yang digunakan dalam penelitian ini sehingga penelitian 

ini berbeda dengan evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh BPPSPAM pada 

kantor PDAM kota Surakarta. 

Selain memerlukan prosedur pengelolaan yang baik, PDAM Kota 

Surakarta juga memerlukan sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan sumber 

daya manusia mempunyai peranan penting dalam aktivitas perusahaan, karena 

bagaimanapun juga kemajuan dan keberhasilan suatu perusahaan tidak lepas 

dari peran dan kemampuan sumber daya manusia yang baik (Armstrong, 

2009). Sumber daya manusia dalam perusahaan atau organisasi adalah 

karyawan.  Karyawan adalah orang-orang yang bekerja pada suatu perusahaan 

atau instansi pemerintah atau badan usaha dengan tujuan memperoleh upah 
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atas jasanya tersebut (Armstrong, 2009). Perusahaan dan karyawan merupakan 

dua hal yang saling membutuhkan. Jika karyawan berhasil membawa kemajuan 

bagi perusahaan, keuntungan yang diperoleh akan dipetik oleh kedua belah 

pihak.  

Karyawan akan diarahkan untuk meningkatkan kinerjanya dalam hal ini 

sikap dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab, loyalitas, serta 

kedisiplinan terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Kinerja karyawan yang 

maksimal akan mendorong pencapaian tujuan perusahaan dengan cepat. Oleh 

karena itu,  kinerja karyawan merupakan hasil yang dicapai oleh masing-

masing karyawan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing 

(Hasballah, Yunus dan Mahdani, 2015).  

Hasballah dkk (2015) menyatakan bahwa pencapaian kinerja organisasi 

dapat dilihat dari adanya input atau masukan yang diberikan oleh karyawan 

kepada pimpinan, output kerja yang dihasilkan oleh karyawan, proses kerja 

yang dihasilkan oleh karyawan, kemudian manfaat yang diberikan oleh 

karyawan kepada masyarakat. Oleh karena itu, yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

dalam hal ini yaitu motivasi kerja, kecerdasan emosional, kecerdasan 

intelektual, kecerdasan spiritual, kompensasi dan tingkat pendidikan. 

Karyawan pada umumnya harus mempunyai motivasi kerja. Motivasi 

adalah kunci sukses dari organisasi dalam menjaga atau memelihara 

kelangsungan organisasi dan mendorong kinerja dari para karyawan 

(Omollo, 2015). Karyawan yang memiliki semangat kerja yang tinggi akan 
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memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan semangat kerjanya. Oleh karena 

itu, motivasi merupakan faktor penting dalam hal peningkatan kerja 

karyawan yang digambarkan melalui ketepatan waktu pekerjaannya (Umar, 

2012).   

Dengan demikian motivasi kerja merupakan variabel penting dimana, 

motivasi kerja perlu mendapat perhatian besar bagi organisasi dalam 

peningkatan kinerja pegawainya. Hasil penelitian yang menunjukkan 

motivasi kerja secara langsung berpengaruh terhadap kinerja karyawan yaitu 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Umar (2012). Kemudian hasil peneltian 

yang menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap kinerja pegawai seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Guritno dan Waridin (2005). 

Baik dalam dunia kerja, pribadi maupun dalam proses belajar 

mengajar, kecerdasan emosional (emotional intelligence) mempunyai peran 

penting untuk mencapai kesuksesan seseorang (Goleman, 2005). 

Kecerdasan emosional adalah sebuah konsep yang relevan untuk 

memprediksi kinerja karyawan karena organisasi membutuhkan interaksi 

interpersonal untuk mencapai tujuan dan karena sebagian besar pekerjaan 

membutuhkan kemampuan untuk mengelola emosi. Oleh karena itu, 

mungkin tidak mengherankan bahwa penelitian empiris telah membentuk 

hubungan antara kecerdasan emosi dan prestasi kerja (Shahzad, Khurram, 

Sarmad, Abbas dan Khan, 2010).                                 
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Goleman (2005) juga menjelaskan bahwa kecerdasan emosional atau 

Emotional Intelligence merujuk kepada kemampuan mengenali perasaan 

kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, 

dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam 

hubungan dengan orang lain. Karyawan yang memiliki suasana hati yang 

baik, kemampuan untuk mendorong emosi yang positif serta menjaga 

konsentrasi berpikir akan menunjang peningkatan kinerja karyawan. Oleh 

karena itu kecerdasan emosional harus mampu dijaga karena merupakan 

faktor penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.  

Hasil peneltian yang dilakukan oleh Paisal dan Anggraini (2010) 

menunjukan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Duwit (2015) menunjukan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh 

tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Dunia kerja erat kaitannya dengan kecerdasan intelektual yang dimiliki 

oleh seseorang. Gondal dan Husain (2013) menyatakan bahwa kecerdasan 

intelektual adalah bakat seseorang yang memungkinkan dia untuk berpikir, 

memahami dan menganalisis masalah logis dan spekulatif. Kecerdasan 

intelektual ini akan menjamin seseorang untuk berpikir kreatif, cepat dalam 

menangani masalah dan mampu memberikan solusi terbaik dalam 

pengambilan keputusan. Kecerdasan intelektual yang dimiliki oleh karyawan 

akan sangat membantu dalam peningkatan kinerja dalam hal ini hubungan 

dengan komunikasi atau relasi dengan orang lain (Gondal dan Husain, 2013).  
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Dalam organisasi atau perusahaan, karyawan dituntut tidak hanya 

memiliki kecerdasan emosioal dan kecerdasan intelektual saja tetapi juga 

memiliki kecerdasan spiritual. Hal ini dikarenakan, kecerdasan spiritual 

dapat diartikan sebagai sebuah kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan 

hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk 

menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna 

dibandingkan yang lain (Paisal dan anggraini, 2010).  

Karyawan yang mempunyai kecerdasan spriritual akan cenderung 

untuk memperbaiki kekurangannya dalam hal ini peningkatan kinerja dari 

waktu ke waktu dikarenakan hasil kerja yang diperoleh akan menjadi tolak 

ukur bagi karyawan atau sebagai perbandingan dengan karyawan lain 

dimana yang secara tidak langsung akan mempengaruhi moral, perilaku serta 

jalan hidup karyawan untuk waktu yang akan datang yang berkaitan dengan 

pekerjaan yang akan dikerjakan dikemudian hari.   

Penelitian yang dilakukan oleh Hamid, Muhdar, Mahlia dan Mardiana 

(2015) menunjukkan bahwa Spiritual Intelligence tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap Employees Performance pada Bank Islam di Makasar. 

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Paisal dan 

Anggraini (2010) menunjukan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada LBPP-LIA 

Palembang. 

Adapun faktor tingkat pendidikan yang mempengaruhi kinerja 

karyawan. Dewi, Suwendra dan Yulianthini (2016) menyatakan bahwa 
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tingkat pendidikan merupakan suatu kegiatan seseorang dalam 

mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah lakunya, baik untuk 

kehidupan masa yang akan datang dimana melalui organisasi tertentu 

ataupun tidak terorganisir. Seorang karyawan yang memiliki tingkat 

pendidikan yang minim akan berbeda dengan karyawan lain yang memiliki 

tingkat pendidikan yang lebih baik. Hal ini bisa tergambarkan melalui 

pengambilan keputusan, cara menghadapi masalah dan proses relasi dengan 

orang lain. Tingkat pendidikan yang memadai serta dukungan pengetahuan 

dan keterampilan yang dimiliki karyawan tersebut akan lebih luas dan 

mampu untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astono (2013) menunjukkan hasil 

bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Widayati (2016) 

menunjukan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap variabel 

kinerja karyawan. 

Selain itu, terdapat juga faktor kompensasi yang mempengaruhi 

kinerja karyawan. Kompensasi adalah bentuk pembayaran (langsung atau 

tidak langsung) dalam bentuk manfaat atau insentif untuk memotivasi 

karyawan agar produktivitas kerja semakin meningkat (Yani, 2012). 

Kompensasi memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja 

karyawan dan merupakan salah satu alasan utama seseorang bekerja adalah 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Rivai (2004:357) 

kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti 
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kontribusi jasa mereka pada perusahaan.  

Bagi sebagian pekerja, harapan untuk mendapatkan kompensasi 

adalah satu-satunya alasan untuk bekerja, walaupun ada yang lain 

beranggapan bahwa kompensasi hanyalah salah satu dari sekian banyak 

kebutuhan yang terpenuhi melalui kerja. Kompensasi sangat penting bagi 

organisasi karena kompensasi merupakan upaya untuk mempertahankan 

sumber daya manusia agar memiliki loyalitas yang tinggi dan komitmen 

untuk organisasi (Handoko, 2012).  

Kompensasi yang diberikan kepada karyawan juga sangat 

berpengaruh terhadap tingkat kepuasan kerja dan motivasi kerja, serta hasil 

kerja. Secara garis besar, kompensasi terdiri dari dua komponen yaitu 

kompensasi finasial yaitu dalam bentuk gaji, upah, insentif, komisi dan 

bonus. Sedangkan kompensasi non finansial yaitu pengakuan, rasa 

pencapaian, pujian, kesempatan promosi dan lingkungan kerja yang 

nyaman. 

Oleh karena itu penulis ingin membuktikan secara empiris apakah 

motivasi kerja, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan 

spiritual, tingkat pendidikan dan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Selain itu juga akan membuktikan apakah hasil penelitian 

selanjutnya akan sama atau berbeda apabila dilakukan pada lokasi yang 

berbeda. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kinerja Karyawan PDAM Kota Surakarta”.   
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : “ Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

Kinerja Karyawan PDAM Kota Surakarta ?” 

C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka pertanyaan penelitian ini adalah : 

1. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan ? 

2. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kinerja  

karyawan ? 

3. Apakah kecerdasan intelektual berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan ? 

4. Apakah kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kinerja karyawan ? 

5. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan ? 

6. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan ? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menguji pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan  

2. Menguji pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan  

3. Menguji pengaruh kecerdasan intelektual terhadap kinerja karyawan 

4. Menguji pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kinerja karyawan 

5. Menguji pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 
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6. Menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja karyawan  

E. Manfaat Peneltian 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang Pengaruh 

Motivasi Kerja, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual, 

Kecerdasan Spiritual, Kompensasi dan Tingkat Pendidikan terhadap 

Kinerja Karyawan PDAM Kota Surakarta dan diharapkan hasil 

penelitian ini memberikan masukan kepada Kantor PDAM agar 

meningkatkan kinerja karyawannya dalam menjalankan tugasnya. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil ini dapat mengembangkan pengetahuan dibidang 

akuntansi manajemen karena penelitian ini menganalisis pengaruh 

Motivasi Kerja, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual, 

Kecerdasan Spiritual, Kompensasi, Tingkat Pendidikan terhadap 

Kinerja Karyawan PDAM Kota Surakarta. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

1. Teori Harapan 

Berry dan Houston (1993) mengatakan bahwa teori harapan, 

yang dikemukakan oleh Victor Vroom, merupakan sutu teori kognitif 

motivasi kerja. Teori harapan menekankan pada pikiran, harapan, dan 

perasaan individu pada saat ia melakukan suatu tindakan dan akibat 

yang ditimbulkannya. Teori harapan memfokuskan analisisnya pada 

tiga jenis hubungan (Robbins dan Coulter, 2003), yaitu :  

a. Hubungan usaha dan kinerja; individu mempunyai persepsi 

bahwa sejumlah usaha yang dikeluarkan akan meningkatkan 

kinerja. 

b. Hubungan kinerja dengan imbalan; individu meyakini bahwa 

berkinerja pada suatu tingkat tertentu akan mendorong 

tercapainya suatu hasil yang diinginkan.  

c. Hubungan imbalan dengan tujuan pribadi; sejauh mana imbalan 

dari organisasi memuaskan tujuan atau kebutuhan pribadi 

seorang individu dan seberapa besar daya tarik imbalan tersbut 

bagi yang bersangkutan. 
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Menurut Snyder (2000), komponen-komponen yang terkandung 

dalam teori harapan yaitu: 

a. Goal  

Perilaku manusia adalah berorientasi dan memiliki arah 

tujuan. Goal atau tujuan adalah sasaran dari tahapan tindakan 

mental yang menghasilkan komponen kognitif. Dalam hal ini, 

karyawan akan dituntut untuk memberikan semua 

kemampuannya guna tercapainya tujuan dan sasaran dari 

perusahaan.  

b. Pathway Thinking  

Untuk dapat mencapai tujuan maka individu harus 

memandang dirinya sebagai individu yang memiliki 

kemampuan untuk mengembangkan suatu jalur untuk mencapai 

tujuan. Proses ini yang dinamakan pathway thinking, yang 

menandakan kemampuan seseorang untuk mengembangkan 

suatu jalur untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pathway 

thinking mencakup pemikiran mengenai kemampuan untuk 

menghasilkan satu atau lebih cara yang berguna untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan.  

c. Agency Thinking  

Komponen motivasional pada teori harapan adalah 

agency, yaitu kapasitas untuk menggunakan suatu jalur untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Agency mencerminkan 
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persepsi individu bahwa dia mampu mencapai tujuannya melalui 

jalur-jalur yang dipikirkannya, agency juga dapat mencerminkan 

penilaian individu mengenai kemampuannya bertahan ketika 

menghadapi hambatan dalam mencapai tujuannya.  

2.      Kinerja Karyawan 

Kinerja merupakan faktor penting dalam keberlangsungan 

organisasi. Hal ini dikarenakan jika tidak ada kinerja maka organisasi 

akan mengalami hambatan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi. Kinerja sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai bahan 

evaluasi bagi pemimpin atau manajer.  

Organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka kinerja 

sesungguhnya merupakan perilaku manusia dalam memainkan peran 

yang mereka lakukan di dalam suatu organisasi untuk memenuhi standar 

perilaku yang telah ditetapkan agar membuahkan hasil dan tindakan 

yang diinginkan (Hasballah dkk, 2015). Kinerja karyawan harus bisa 

dioptimalisasikan guna mencapai tujuan dari organsiasi. Tugas dan 

tanggung jawab masing-masing karyawan harus berjalan dengan baik 

dengan sistem pengontrolan yang baik dari organisasi maka secara tidak 

langsung peningkatan kinerja karyawan akan semakin baik kedepannya.  

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan 

atas kecakapan, pengalaman dan waktu yang diukur dengan 

mempertimbangkan kuantitas dan ketepatan waktu (Astono, 2013) dan 
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kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banayak mereka 

memberi kontribusi kepada organisasi yang antara lain termasuk 

kuantitas output, kualitas output, jangka waktu output, kehadiran 

ditempat kerja dan sikap kooperatif (Mathis dan Jackson, 2005).  

Kinerja karyawan akan dikatakan baik dan sukses apabila hasil 

kerjanya benar-benar mencerminkan kemampuan, semangat kerja dan 

rasa tanggung jawab atas pekerjaan tersebut dengan memperhatikan 

waktu dan hasil dari pekerjaaan tersebut.  

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa kinerja karyawan adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh 

seorang karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan 

kepadanya yang didasarkan pada keterampilan, kemampuan, 

pengetahuan dan pengalaman. Kinerja karyawan juga dapat diukur 

dari kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektifitas dan 

kemandirian. Kinerja karyawan juga dapat diartikan sebagai 

perbandingan antara hasil kerja dengan standar kerja yang telah 

ditetapkan oleh organisasi.  

3.      Motivasi Kerja 

Motivasi pada dasarnya dimaksudkan untuk memfasilitasi 

perubahan perilaku. Motivasi adalah daya pendorong yang 

mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk 

menggerakkan kemampuan dalam membentuk keahlian dan keterampilan 

tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang 
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menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka 

pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan 

sebelumnya (Siagian, 2007).  

Menurut Shahzadi, Javed, Pirzada, Nasreen dan Khanam (2014) 

motivasi adalah semangat atau dorongan kepada seseorang untuk 

bertindak ke arah tujuan tertentu karena dipengaruhi faktor internal dan 

eksternal dari orang tersebut. Hal ini berarti motivasi akan mendorong 

seseorang untuk melangkah ke depan atau melakukan sesuatu yang 

bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. 

Motivasi kerja dari karyawan akan menunjang proses 

penyelesaian dari pekerjaan tersebut dengan cara karyawan selalu 

memiliki semangat kerja yang tinggi sebagai suatu dorongan untuk 

terus bergerak maju dalam hal ini peningkatan kinerja karyawan itu 

sendiri. Motivasi kerja akan memberikan nilai tersendiri baik kepada 

karyawan dan juga perusahaan.  

Dalam hal ini karyawan akan merasa puas sudah memberikan 

kinerja yang maksimal bagi organisasi dan untuk organisasi menjadi 

sebuah nilai tambahan dalam pencapaian tujuan dan sasaran 

organsisasi. Motivasi kerja berperan penting dalam menjaga 

konsistensi bekerja guna mengoptimalisasi kemampuan yang dimiliki 

karyawan sehingga organisasi mendapat dampak positif dari kinerja 

karyawan. 
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Hubungan Motivasi Kerja dengan Kinerja Karyawan 

Karyawan yang memiliki motivasi kerja yang tinggi diharapkan 

mampu meningkatkan kinerjanya serta selalu berperan aktif dalam 

peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan yang akan berdampak 

pada prestasi organisasi dalam jangka panjang. Dengan kata lain, untuk 

dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas maka seorang karyawan 

membutuhkan motivasi kerja dalam dirinya.  

Luhgiatno (2006) menyatakan bahwa motivasi seseorang 

menunjukan arah tertentu kepadanya dalam mengambil langkah-

langkah yang perlu untuk mengartikannya sampai pada tujuan. 

Karyawan membutuhkan motivasi agar pekerjaan yang dilakukan dapat 

terselesaikan tepat pada waktunya. Motivasi juga memberikan 

karyawan semangat kerja sehingga karyawan mampu untuk 

mempertimbangkan atau memilih cara yang tepat dalam menyelsaikan 

pekerjaan yang diberikan.  

Motivasi dari karyawan adalah unsur yang paling penting bagi 

semua organisasi untuk mencapai tujuan atau prestasi yang ditetapkan 

(Chintallo dan Mahadeo, 2013). Motivasi kerja akan mendorong 

kinerja karyawan untuk proses penyelesaian yang lebih cepat dengan 

hasil yang baik pula. Dengan ketepatan penyelesaian pekerjaan yang 

dilakukan oleh karyawan tentunya akan memberikan dampak positif 

dalam hal ini peningkatan prestasi perusahaan dan juga menunjang 
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pencapaian tujuan perusahaan.  

Dari beberapa pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan 

bahwa motivasi kerja merupakan setiap kegiatan yang dilakukan 

seseorang didorong oleh faktor individu maupun organisasi guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Motivasi juga dapat 

meningkatkan produktivitas, kedisiplinan, dan dapat mempertinggi rasa 

tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugas yang telah diberikan. 

Hasil penelitian yang menunjukkan motivasi kerja secara langsung 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan yaitu hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Umar (2012)  dan Zammer, Nisar, Ali dan Amir 

(2014) menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya mendorong 

peneliti untuk menguji kembali apakah variabel motivasi kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian maka 

hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 

H1 : motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

4. Kecerdasan Emosional  

Kecerdasan  dalam  arti  umum  adalah  suatu  kemampuan  

umum  yang membedakan  kualitas  orang  yang  satu  dengan  orang  

yang  lain. Goleman (2005:512) menjelaskan bahwa kecerdasan 

emosional atau Emotional Intelligence merujuk kepada kemampuan 

mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan 
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memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelolah emosi dengan 

baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Dalam 

hubungan kerja, seorang karyawan dituntut harus mempunyai 

kecerdasan emosional dikarenakan dalam dunia kerja seorang 

karyawan akan menjalin relasi dengan sesama rekan kerja yang tentu 

saja mempunyai karakter yang berbeda satu dengan yang lain. 

Mengenali karakter atau perasaan akan membantu membangun 

sebuah relasi yang baik dengan sesama rekan kerja. Kecerdasan 

emosional juga akan mempengaruhi kepribadian seorang karyawan 

dimana karyawan tersebut akan lebih mengenal kondisi 

kepribadiannya serta kemampuan untuk mengatur emosi dalam 

melakukan suatu pekerjaan dan penyesuaian dengan kondisi yang 

sedang dihadapi.  

Kecerdasan emosional dapat memiliki kontribusi positif dalam 

peningkatan bisnis, meningkatkan kinerja tim, pelanggan dan 

kepuasan karyawan (Gondal dan Husain, 2013). Kontribusi positif ini 

tidak terlepas dari kemampuan seorang karyawan mengatur serta 

mengolah perasaan dan emosinya dengan orang lain dan juga dengan 

pekerjaan yang sedang dikerjakan. Gunawan, Sutadji dan Resmawan 

(2014) menyatakan bahwa kecerdasan emosional dapat diartikan 

kemampuan untuk mengenali, mengelola dan mengekspresikan dengan 

tepat, termasuk untuk memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang 

lain, serta membina hubungan dengan orang lain.  
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Berdasarkan beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan 

bahwa kecerdasan emosional merupakan kemampuan mengenali 

perasaan dan emosi guna membimbing pemikiran dan tindakan, 

meningkatkan perilaku, mengendalikan dorongan hati yang berkaitan 

dengan emosi, motivasi, disiplin dan inisiatif seseorang ketika bekerja 

dalam sebuah organisasi dan menjaga hubungan dengan orang lain.  

Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Kinerja Karyawan 

Dalam konteks pekerjaan, kecerdasan emosional adalah 

kemampuan untuk mengetahui apa yang kita dan orang lain rasakan, 

termasuk cara tepat untuk menangani masalah.  Orang  lain  yang  

dimaksudkan  disini  bisa  meliputi  atasan,  rekan kerja, bawahan  atau  

juga  pelanggan. Menurut hasil penelitian terbaru dibidang psikologi 

membuktikan bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya 

faktor yang memengaruhi kinerja seseorang, tetapi ada banyak faktor 

lain yang mempengaruhi  salah satunya adalah kecerdasan emosional 

(Goleman, 2005).  

Realitas menunjukkan, seringkali kita tidak mampu menangani 

masalah-masalah emosional ditempat kerja secara memuaskan. Bukan 

saja tidak mampu memahami perasaan sendiri, melainkan juga perasaan 

orang lain yang berinteraksi dengan kita. Akibatnya sering terjadi 

kesalahpahaman dan konflik antar pribadi. Widayati (2016) 

menyatakan bahwa kecerdasan emosional memengaruhi kinerja yang 



21 

 

 

berkaitan dengan kerja dan interaksi interpersonal.  

Kinerja karyawan akan dipengaruhi oleh kecerdasan emosional 

dikarenakan seorang karyawan yang mampu mengenali perasaannya 

sendiri dan orang lain, handal dalam mengendalikan emosi serta 

mampu meningkatkan inisiatif untuk bekerja akan berdampak secara 

langsung terhadap pekerjaaan yang dilakukan. Pekerjaan yang 

dilakukan akan dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh dan 

apabila mendapat kesulitan atau hambatan dalam menyelesaikan 

pekerjaaan tersebut karyawan tersebut tidak merasa canggung untuk 

meminta bantuan dengan sesama rekan kerja karena sudah mempunyai 

relasi yang baik. Relasi yang baik ini terjalin dikarenakan seorang 

karyawan mampu menerapkan kecerdasan emosionalnya dalam 

lingkungan kerja.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Paisal & Anggraini (2010) 

menunjukan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan LBPP-LIA Palembang. Berdasarkan dari penelitian-

penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk menguji kembali 

apakah variabel kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Dengan demikian maka hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut : 

H2 : kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap kinerja         

karyawan 
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5. Kecerdasan Intelektual 

Intelektual adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, 

berpikir secara rasional dan menghadapi lingkungannya secara efektif. 

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa inteligensi atau 

intelektual adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses 

berpikir secara rasional. Sehingga intelektual tidak dapat diamati 

secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan 

nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional 

(Rahmasari, 2012).  

Kecerdasan intelektual adalah kemampuan memecahkan 

masalah atau menciptakan suatu produk yang bernilai dalam satu atau 

beberapa latar belakang budaya (Luthans 2006). Sedangkan menurut 

Robbin, (2001) kecerdasan intelektual adalah kemampuan yang 

diperlukan untuk melakukan berbagai aktivitas mental berpikir, 

menalar dan memecahkan masalah. Dimensi yang membentuk 

kemampuan intelektual yaitu meliputi kecerdasan numerik, 

pemahaman verbal, kecepatan konseptual, penalaran induktif, 

penalaran deduktif, visualisasi ruang, dan ingatan yang baik. 

Kecerdasan intelektual yang dimliki oleh seseorang harus 

dimanfaatkan secara maksimal agar pekerjaan atau masalah yang 

dihadapi mampu dikerjakan dengan baik berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan dari pemikiran yang logis. Kecerdasan intelektual akan 
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meningkatkan pemahaman-pemahaman serta penalaran atas sebuah 

aktivitas yang dilakukan dan dampak yang akan diberikan. Sehingga 

kecerdasan intelektual memungkinkan seseorang untuk berpikir 

kreatif, berwawasan jauh, membuat atau bahkan mengubah aturan, 

yang membuat orang tersebut dapat bekerja lebih baik.  

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka disimpulkan 

bahwa kecerdasan intelektual merupakan kemampuan berpikir secara 

rasional, kreatif dan terarah guna membantu memecahkan masalah 

yang dihadapi. Kemampuan berpikir ini akan mendorong seseorang 

untuk terus memperbaiki diri menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

Kecerdasan intelektual sangat diperlukan oleh seseorang dalam 

memecahkan sebuah permasalahan dalam pekerjaaan atau kehidupan. 

Hubungan Kecerdasan Intelektual dengan Kinerja Karyawan 

Dunia kerja erat kaitannya dengan kecerdasan intelektual yang 

dimiliki oleh seseorang. Seorang karyawan yang memiliki kecerdasan 

intelektual tinggi diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang lebih 

baik dibandingkan mereka yang memiliki kecerdasan intelektual lebih 

rendah. Gondal dan Husain, (2013) menyatakan bahwa kecerdasan 

intelektual adalah sebuah kecerdasan dalam hal berpikir dan akal 

cemerlang yang mengelola otak kanan dan otak kiri secara seimbang.  

Sedangkan menurut Trihandini (2005, 17) kemampuan berpikir 

secara global yang dimiliki oleh individu agar bisa bertindak secara 

terarah dan berpikir secara bermakna sehingga dapat memecahkan 
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sebuah masalah. Seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah 

organisasi, diharapkan memiliki kemampuna intelektual yang baik 

sehingga pekerjaan yang diberikan mampu diselesaikan dengan baik 

juga.  

Karyawan yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi 

akan berkontribusi terhadap kinerja karyawan. Hal ini dibuktikan 

dengan pekerjaan yang dilakukan dengan pemahaman akan 

penyelesaian pekerjaan tersebut serta pola pikir yang kreatif dan juga 

rasional memberikan hasil pekerjaan yang maksimal. Karyawan yang 

mampu bekerja secara kompeten dengan wawasan ilmu yang luas 

yang didasari oleh kemampuan intelektual yang baik akan berdampak 

pada peningkatan kinerja dari karyawan itu sendiri. Sehingga 

organisasi akan mempertahankan karyawannya yang mampu 

memberikan kontribusi maksimal dalam pekerjaaannya. Hasil 

penelitian yang menunjukan signifikannya pengaruh kecerdasan 

intelektual terhadap kinerja karyawan adalah penelitian Rahmasari 

(2012). 

Berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya mendorong 

peneliti untuk menguji kembali apakah variabel kecerdasan intelektual 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian maka 

hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 

H3 : kecerdasan intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan 
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6. Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan spiritual adalah dasar dari keyakinan pribadi dan 

kecerdasan spiritual membuat pikiran yang jernih dan membantu 

individu untuk membedakan realitas dari halusinasi. Kecerdasan 

spiritual dapat dikembangkan oleh siapa saja, dan kecerdasan yang 

dimiliki oleh setiap orang harus berbeda, itu tergantung pada 

bagaimana orang bisa memaknai hidup. 

Zohar dan Marshall (2007) menyatakan bahwa kecerdasan 

spiritual  dapat diartikan sebagai kecerdasan yang bertumpu pada 

bagian dalam diri yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau 

jiwa kesadaran. Trihandini (2005) menjelaskan bahwa kecerdasan 

spiritual dapat memfasilitasi dialog antara pikiran dan emosi, antara 

jiwa dan tubuh. Kecerdasan Spiritual adalah kecerdasan untuk 

mengatasi dan memecahkan masalah makna dan nilai, kecerdasan 

yang menempatkan tindakan kita dan kehidupan kita yang lebih luas, 

lebih kaya, yang berarti memberi konteks, kecerdasan yang kita dapat 

menilai bahwa salah satu tindakan atau satu kehidupan-jalan lebih 

berarti daripada yang lain (Zohar dan Marshall, 2001). 

Kecerdasan spiritual juga dapat membantu seseorang untuk 

dapat melakukan penyesuaian diri. Kecerdasan spiritual dapat juga 

menjadikan orang lebih cerdas secara spiritual dalam melakukan 

perannya, artinya seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi 

mungkin menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara konsisten. 
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Kecerdasan spritual akan menjadi landasan bagi seseorang untuk 

mengembangkan kecerdasan yang lain. Hal ini dikarenakan 

kecerdasan spritual memfasilitasi hubungan antara tubuh dan jiwa 

dimana hubugan antara tubuh dan jiwa ini akan membangun 

kecerdasan lainnya. Kecerdasan spiritual yang tinggi ditandai dengan 

adanya pertumbuhan dan transformasi pada diri seseorang, 

tercapainya kehidupan yang berimbang antara karier atau pekerjaan 

dan pribadi atau keluarga, serta adanya perasaan suka cita serta puas 

yang diwujudkan dalam bentuk menghasilkan kontribusi yang positif 

dan berbagi kebahagiaan kepada lingkungan.  

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka disimpulkan 

bahwa kecerdasan spritual merupakan kemampuan yang berhubungan 

dengan arti dan makna seseorang dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya. Kecerdasan spritual juga dapat diartikan sebagai 

suatu kemampuan untuk meningkatkan moral dalam bekerja. 

Kecerdasan spritual akan mendorong sesorang untuk bergerak maju 

dikarenakan perilaku serta pemaknaan terhadap kehidupan lebih besar 

dari apapun.  

Hubungan Kecerdasan Spritual dengan Kinerja Pegawai 

Kecerdasan spiritual memungkinkan seseorang untuk 

menyatukan hal-hal yang bersifat intrapersonal dan interpersonal, 

serta menjembatani kesenjangan antara diri sendiri dan orang lain 

(Trihandini, 2005). Seseorang yang mampu mengendalikan ataupun 
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mengontrol kecerdasan spritualnya dan menerapkan pada kehidupan 

akan memberikan dampak positif kehidupannya.  

Seorang karyawan yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi 

cenderung menjadi seorang karyawan yang penuh pengabdian, 

bertanggungjawab untuk membawakan visi dan nilai yang lebih tinggi 

kepada orang lain dan bisa memberi inspirasi kepada orang lain. 

Berbeda dengan karyawan yang memiliki kecerdasan spritual rendah.  

Pada karyawan dengan kecerdasan spritual rendah, keberhasilan 

dalam hal karir, pekerjaan, penghasilan, status dan masih banyak lagi 

hal-hal yang bersifat materi ternyata tidak selalu mampu membuatnya 

bahagia. Karyawan yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi 

akan memfokuskan pada peningkatan hidupnya kearah yang lebih 

baik. Dalam hal pekerjaan, karyawan tersebut akan memaksimalkan 

kemampuannya guna meningkatkan kinerja dalam tugas dan tanggung 

jawabnya dalam bekerja. Hasil penelitian Rahmasari (2012) 

menyatakan bahwa Kecerdasan Spiritual berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan.  

Berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya mendorong 

peneliti untuk menguji kembali apakah variabel kecerdasan spiritual 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian maka 

hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 

H4 : kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan 
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7. Kompensasi 

Pada dasarnya manusia bekerja ingin memperoleh uang atau gaji 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itulah seorang tenaga 

kerja berusaha bekerja keras dan semakin menunjukkan loyalitas 

terhadap organisasi di mana dia bekerja dan karena itulah instansi 

memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja pegawainya yaitu 

dengan jalan memberikan kompensasi.  

Menurut Hasibuan (2005) kompensasi adalah semua pendapatan 

yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang 

diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan 

perusahaan. Kompensasi berbentuk uang, artinya kompensasi dibayar 

dengan sejumlah uang kartal kepada karyawan yang bersangkutan. 

Kompensasi berbentuk barang, artinya kompensasi dibayar dengan 

barang. Kompensasi merupakan imbalan finansial dan jasa nirwujud 

serta tunjangan yang diterima oleh para karyawan sebagai bagian dari 

hubungan kepegawaian serta apa diterima oleh para karyawan sebagai 

ganti kontribusi mereka kepada organisasi (Simamora, 2004 : 415). 

Sedangkan menurut Nawawi (2005:414) kompensasi adalah gaji 

atau upah dari pemerintah kepada pelaksanaan pekerjaan oleh 

pegawai/karyawan untuk mewujudkan tugas-tugas pemerintahan 

dalam memberikan pelayanan umum (public service), pelaksanaan 

pembangunan untuk kesejahteraan rakyat dan tugas-tugas kenegaraan 

lainnya.  
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Dari beberapa definisi kompensasi di atas dapat disimpulkan 

bahwa kompensasi adalah balas jasa berupa pendapatan moneter 

maupun nonmoneter yang diberikan pemerintah bagi karyawan yang 

telah memberikan sumbangan tenaga maupun pikiran demi 

tercapainya tugas-tugas pemerintahan dalam memberikan pelayanan 

umum (public service), pelaksanaan pembangunan untuk 

kesejahteraan rakyat, dan tugas-tugas kenegaraan lainnya. 

Hubungan Kompensasi dengan Kinerja Karyawan 

Suatu organisasi dalam perusahaan atau instansi tentu 

membutuhkan tenaga kerja dalam menjalankan aktivitasnya. Kinerja 

karyawan pada suatu instansi tidak mungkin sama namun bervariasi. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah adanya 

kompensasi yang sebanding dengan apa yang telah dilakukan pegawai 

terhadap instansinya.  

Apabila instansi memiliki kebijakan untuk memberikan 

kompensasi yang tinggi hanya kepada karyawan yang benar-benar 

berkinerja tinggi, maka karyawan yang memiliki kinerja yang baik 

akan mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

karyawan yang kinerjanya rendah. Kebijakan pemberian kompensasi 

yang demikian diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Sebaliknya apabila kebijakan pemberian kompensasi dilaksanakan 

kurang baik dimungkinkan kinerja karyawan dalam instansi itu dapat 

mengalami kemunduran, karena karyawan yang memiliki kinerja 
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tinggi bisa saja diberikan kompensasi yang sama dengan pegawai 

yang memiliki kinerja rendah. Rahayu dkk (2013) melakukan 

penelitian mengenai pengaruh kompensasi terhadap kinerja, hasil 

pengujian penelitian menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya mendorong 

peneliti untuk menguji kembali apakah variabel kompensasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian maka 

hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:      

H5 : kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

8. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu proses, teknik dan metode belajar 

mengajar dengan maksud mentransfer suatu pengetahuan dari 

seseorang kepada orang lain melalui prosedur yang sistematis dan 

terorganisir yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama 

dan berjenjang. Secara bahasa pendidikan adalah proses pengubahan 

sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.  

Menurut Hasibuan (2005) bahwa pendidikan merupakan 

indikator yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan latar belakang pendidikan 

pula seorang dianggap mampu menduduki suatu jabatan. Seseorang 

yang telah menempuh tingkat pendidikan tertentu tentunya akan 
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berdampak pada pola pikir, pemahaman serta pengambilan keputusan 

seseorang.  

Handoko (2012: 134) mendefinisikan pendidikan sebagai 

pendidikan formal yang dicapai atau diperoleh dibangku sekolah. 

Tingkat pendidikan merupakan suatu kegiatan seseorang dalam 

mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah lakunya, 

baik untuk kehidupan masa yang akan datang dimana melalui 

organisasi tertentu ataupun tidak terorganisir (Lestari, 2011). 

Pendidikan formal yang ditempuh merupakan modal yang amat 

penting karena dengan pendidikan seseorang mempunyai kemampuan 

dan dapat dengan mudah mengembangkan diri dalam bidang kerjanya.  

Hal seperti ini yang dibutuhkan oleh organisasi dimana sesorang 

akan memiliki kemampuan yang kompeten dalam bidang ilmu sesuai 

dengan jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Seseorang yang telah 

menempuh tingkat pendidikan yang lebih baik akan membentuk 

karakter yang kompeten dan berwawasan luas serta daya saing yang 

tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya baik dalam 

kehidupan sehari-hari maupun yang berkaitan dengan pekerjaan yang 

sedang dilakukan sehingga akan memberikan hasil yang maksimal. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka disimpulkan 

bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang 

mendorong seseorang untuk menyesuaikan kondisi di lapangan 

dengan keahlian baik dalam bidang keilmuan dan juga keterampilan. 
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Tingkat pendidikan dapat juga diartikan sebagai proses untuk 

meningkatkan kemampuan dari sesorang melalui proses belajar 

dimana proses belajar ini bermanfaat untuk memberikan bekal ilmu 

yang nantinya dipergunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan 

atau masalah yang sedang dihadapi. 

Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kinerja Karyawan 

Pendidikan merupakan indikator yang mencerminkan 

kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. 

Seorang karyawan yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi 

organisasi dari segi pengetahuan, keterampilan  dan pengalaman. 

 Karyawan yang mendapatkan pendidikan secara berencana dan 

yang memberikan kemungkinan untuk mengembangkan diri sendiri 

cenderung lebih dapat bekerja secara terampil jika dibandingkan 

dengan karyawan pada organisasi yang tidak memberikan kesempatan 

seperti itu. Melalui pendidikan seseorang dipersiapkan untuk memiliki 

bekal agar siap tahu, mengenal dan mengembangkan metode berpikir 

secara sistematik agar dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi 

dalam kehidupan di kemudian hari.  

Oleh karena itu. karyawan yang telah menempuh jenjang 

pendidikan yang baik diharapkan memberikan kinerja yang 

maksikmal dimana hasil kerja tersebut mampu menunjang prestasi 

dari organisasi. Peningkatan kinerja yang diberikan oleh karyawan 
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akan diperhatikan oleh perusahaan atau organiasi dan sebagai 

pertanggungjawaban dari perusahaan karyawan tersebut bisa 

mendaptkan jabatan yang lebih baik dalam organisasi. Hasil peneltian 

yang dilakukan oleh Astono (2013) menunjukan bahwa tingkat 

pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.  

Berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya mendorong 

peneliti untuk menguji kembali apakah variabel tingkat pendidikan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian maka 

hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :      

H6 : tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

B.       Model Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sumber Data dan Desain Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

Kuantitatif. Data Kuantitatif adalah  data yang dinyatakan dalam bentuk 

angka-angka. Desain penelitian pada dasarnya merupakan rencana yang 

terstruktur serta berisi pendekatan yang dipakai dalam menjawab rumusan 

masalah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian 

kausalitas. Desain penelitian kausalitas yaitu desain penelitian yang 

menggambarkan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih yang 

digunakan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel independen dan 

variabel dependen (Indrianto dan Supomo, 2009: 27). Menurut sumbernya, 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat 

oleh peneliti. Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data 

dengan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2006). 

Dalam penelitian ini, terdiri dari enam variabel independen yaitu 

motivasi kerja, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan 

spiritual, kompensasi dan tingkat pendidikan terhadap variabel dependen 

yaitu kinerja karyawan.  
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B. Populasi, Sampel dan Teknik Penyampelan 

1. Populasi 

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2009) menyatakan bahwa 

populasi adalah kumpulan dari semua orang-orang, benda-benda dan 

ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh 

objek yang menjadi perhatian. Populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 

117). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan 

Kantor PDAM Kota Surakarta yang berjumlah 386 orang 

(www.dpdperpamsijateng.or.id).  

2. Sampel 

Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi 

perhatian (Suharyadi dan Purwanto, 2009). Sampel diharapkan 

mewakili keseluruhan populasi yang ada. Dari sampel tersebut, akan 

mempermudah dalam melaksanakan analisis dan mendapatkan 

kesimpulan. Penentuan sampel harus memperhatikan sifat-sifat dan 

penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif atau 

benar-benar mewakili populasi.  

Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi. Namun, sampel yang terlalu kecil 

dapat menyebabkan penelitian tidak dapat menggambarkan kondisi 

http://www.dpdperpamsijateng.or.id/
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populasi yang sesungguhnya. Sebaliknya, sampel yang terlalu besar 

dapat mengakibatkan pemborosan biaya penelitian. Salah satu metode 

yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah 

menggunakan rumus Slovin (Sevilla et. al, 1960: 182), sebagai 

berikut: 

n    =      N 

  1 + Ne
2 

Keterangan :
 

n    =  jumlah sampel 

N   =  jumlah populasi 

e  = batas toleransi kesalahan (error tolerance) karena kesalahan 

pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, 

dalam penelitian ini adalah 6 %. Hal ini dikarenakan 

berdasarkan rumus Slovin, peneliti masih diberikan kebebasan 

untuk menentukan nilai batas toleransi kesalahan. 

 Sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitan ini 

adalah sebagai berikut : 

n   =         386                   =       386          =  161,53 

          1 + 386 (0,06)
2                    

2,3896 

Digenapkan menjadi 162 sampel.  

Berdasarkan hasil diatas, maka jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 162 karyawan PDAM Kota Surakarta. 
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3. Teknik Penyampelan 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah 

dengan cara purposive sampling. Purposive sampling ini merupakan 

cara pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan 

sampel yang diperlukan. Dalam buku Metode Penelitian oleh 

Sugiyono (2012 : 216) menjelaskan bahwa purposive sampling adalah 

teknik penetuan sampel dengan pertimbangan tertentu.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan 

PDAM Kota Surakarta yang memiliki karakteristik atau kriteria 

tertentu yaitu sebagai berikut : 

a. Merupakan karyawan tetap dan bukan karyawan harian. Hal ini 

dikarenakan setiap permohonan untuk pemasangan atau 

permasalahan yang terjadi pada pelanggan akan 

dikomunikasikan pada pihak perusahaan dan akan ditangani 

oleh tenaga profesional yang merupakan karyawan tetap.  Hal 

ini berpatokan pada visi misi perusahaan yaitu menjadi salah 

satu PDAM yang terbaik dalam bidang pelayanan air minum 

dan pengelolaan air limbah serta meningkatkan kontribusi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

b. Memiliki jenjang pendidikan terakhir minimal Sekolah 

Menengah Atas ( SMA).  
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C. Definisi Operasional Variabel 

Variabel operasional adalah sebuah konsep yang mempunyai variasi 

nilai yang diterapkan dalam suatu penelitian. Adapun cara pengukuran dari 

variabel ini adalah dengan menggunakan pengukuran likert atau ordinal. 

Berikut variabel-variabel yang akan diteliti, yaitu : 

1. Variabel Dependen  

Variabel dependen adalah kinerja karyawan 

Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak 

mereka memberi kontribusi kepada organisasi yang antara lain termasuk 

kuantitas output, kualitas output, jangka waktu output, kehadiran 

ditempat kerja dan sikap kooperatif (Mathis dan Jackson, 2002 : 78). 

Kinerja pegawai dapat dilihat berdasarkan indikator berikut (Mathis dan 

Jackson, 2002: 78), yaitu : 

a. Kuantitas 

b. Kualitas 

c. Keandalan 

d. Kehadiran 

e. Kemampuan bekerja sama 

Variabel ini diukur dengan menggunakan beberapa pertanyaan 

yang telah disesuaikan. Skala pengukuran yang digunakan untuk 

mengukur kinerja karyawan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan skala likert 5 point, dimana semakin mengarah ke point 1 

menunjukkan bahwa kinerja karyawan semakin rendah sedangkan 
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apabila semakin mengarah ke point 5 maka menunjukkan bahwa kinerja 

karyawan semakin tinggi. 

2. Variabel Independen 

a. Variabel Independen (X1) Adalah Motivasi Kerja 

Motivasi adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu 

(Armstrong 2009). 

Dalam penelitian ini menggunakan indikator yang 

dikembangkan dari teori Maslow. Teori hirarki kebutuhan dari 

Abraham Maslow yang dikutip oleh Armstrong (2009) terdiri 

dari : 

1) Kebutuhan fisiologi 

2) Kebutuhan rasa aman 

3) Kebutuhan sosial 

4) Kebutuhan penghargaan diri 

5) Kebutuhan aktualisasi diri 

Variabel ini diukur dengan menggunakan beberapa 

pertanyaan yang telah disesuaikan. Skala pengukuran yang 

digunakan untuk mengukur motivasi kerja dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan skala likert 5 point, dimana semakin 

mengarah ke point 1 menunjukkan bahwa motivasi kerja semakin 

rendah mempengaruhi kinerja karyawan sedangkan apabila 
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semakin mengarah ke point 5 maka menunjukkan bahwa motivasi 

kerja semakin tinggi mempengaruhi kinerja karyawan. 

b. Variabel Independen (X2) Adalah Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional atau Emotional Intelligence 

merujuk kepada kemampuan mengenali perasaan kita sendiri 

dan perasaan orang lain, untuk memotivasi diri sendiri, dan 

mengelolah emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam 

hubungan dengan orang lain (Goleman, 1995). 

Goleman (1998), mengungkapkan lima indikator kecerdasan 

emosional yang dapat menjadi pedoman bagi individu untuk 

mencapai kesuksesan, yaitu: 

1) Kesadaran diri 

2) Pengaturan diri 

3) Motivasi 

4) Empati 

5) Keterampilan sosial 

Variabel ini diukur dengan menggunakan beberapa 

pertanyaan yang telah disesuaikan. Skala pengukuran yang 

digunakan untuk mengukur kecerdasan emosional dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan skala likert 5 point, dimana 

semakin mengarah ke point 1 menunjukkan bahwa kecerdasan 

emosional semakin rendah mempengaruhi kinerja karyawan 

sedangkan apabila semakin mengarah ke point 5 maka 
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menunjukkan bahwa kecerdasan emosional semakin tinggi 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

c. Variabel Independen (X3) Adalah Kecerdasan Intelektual 

Kecerdasan intelektual adalah kemampuan yang 

diperlukan untuk melakukan berbagai aktivitas mental berpikir, 

menalar dan memecahkan masalah (Robbins, 2001). 

Indikator dalam penelitian ini berdasarkan Robbins (2001) 

bahwa indikator kecerdasan intelektual adalah : 

1) Kecerdasan numerik 

2) Pemahaman verbal  

3) Kecepatan perseptual  

4) Penalaran induktif  

5) Penalaran deduktif 

6) Visualisasi ruang 

Variabel ini diukur dengan menggunakan beberapa 

pertanyaan yang telah disesuaikan. Skala pengukuran yang 

digunakan untuk mengukur kecerdasan intelektual dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan skala likert 5 point, dimana 

semakin mengarah ke point 1 menunjukkan bahwa kecerdasan 

intelektual semakin rendah mempengaruhi kinerja karyawan 

sedangkan apabila semakin mengarah ke point 5 maka 

menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual semakin tinggi 

mempengaruhi kinerja karyawan. 
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d. Variabel Independen (X4) Adalah Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan Spiritual adalah kecerdasan untuk mengatasi 

dan memecahkan masalah makna dan nilai, kecerdasan yang 

menempatkan tindakan kita dan kehidupan kita yang lebih luas, 

lebih kaya, yang berarti memberi konteks, kecerdasan yang kita 

dapat menilai bahwa salah satu tindakan atau satu kehidupan-

jalan lebih berarti daripada yang lain (Zohar dan Marshall, 

2007).  

Indikator kecerdasan spiritual menurut Zohar dan Marshall 

(2007) adalah sebagai berikut : 

1) Kemampuan bersikap fleksibel 

2) Tingkat kesadaran tinggi 

3) Kemampuan mengadaptasi dan memanfaatkan penderitaan 

4) Kemampuan menghadapi dan melampaui rasa sakit 

5) Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan misi 

6)  Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak 

perlu 

7) Kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai 

hal 

8) Kecenderungan nyata untuk bertanya ”mengapa atau 

bagaimana mencari jawaban dasar 

9) Pemimpin yang penuh pengabdian dan bertanggung jawab 
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Variabel ini diukur dengan menggunakan beberapa 

pertanyaan yang telah disesuaikan. Skala pengukuran yang 

digunakan untuk mengukur kecerdasan spiritual  dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert 5 

point, dimana semakin mengarah ke point 1 menunjukkan 

bahwa kecerdasan spiritual semakin rendah mempengaruhi 

kinerja karyawan sedangkan apabila semakin mengarah ke 

point 5 maka menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual 

semakin tinggi mempengaruhi kinerja karyawan. 

e. Variabel Independen (X5) Adalah Kompensasi 

Kompensasi merupakan imbalan finansial dan jasa 

nirwujud serta tunjangan yang diterima oleh para karyawan 

sebagai bagian dari hubungan kepegawaian serta apa diterima 

oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada 

organisasi (Simamora, 2004 : 442). 

Indikator kompensasi (Simamora 2004: 442) antara lain : 

1) Kompensasi finansial 

2) Kompensasi non finansial 

Variabel ini diukur dengan menggunakan beberapa 

pertanyaan yang telah disesuaikan. Skala pengukuran yang 

digunakan untuk mengukur upah dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan skala likert 5 point, dimana semakin 

mengarah ke point 1 menunjukkan bahwa kompensasi semakin 
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rendah mempengaruhi kinerja karyawan sedangkan apabila 

semakin mengarah ke point 5 maka menunjukkan bahwa 

kompensasi semakin tinggi mempengaruhi kinerja karyawan. 

f. Variabel Independen (X6) Adalah Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan merupakan suatu kegiatan seseorang 

dalam mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah 

lakunya, baik untuk kehidupan masa yang akan datang dimana 

melalui organisasi tertentu ataupun tidak terorganisir (Lestari, 

2011). 

Indikator tingkat pendidikan Lestari (2011) antara lain :  

1) Pendidikan formal terakhir yang ditamatkan oleh setiap 

pekerja yang meliputi SD, SMP, SMA dan perguruan 

tinggi 

2) Pendidikan informal yang meliputi sikap dan kepribadian 

yang dibentuk dari keluarga dan lingkungan.  

Variabel ini diukur dengan menggunakan beberapa 

pertanyaan yang telah disesuaikan. Skala pengukuran yang 

digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan skala likert 5 point, dimana semakin 

mengarah ke point 1 menunjukkan bahwa upah semakin rendah 

mempengaruhi kinerja karyawan sedangkan apabila semakin 

mengarah ke point 5 maka menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

semakin tinggi mempengaruhi kinerja karyawan. 
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D. Uji Validitas Dan Reabilitas Instrumen Penelitian 

1. Uji validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner (Ghozali, 2013: 52). Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas menggunakan metode 

Korelasi Product Moment dari Pearson yaitu mengkorelasi skor item 

dengan skor total. Perhitungan koefisien korelasi antara item dengan 

skor total dolah dengan program SPSS versi 17, yang hasilnya dapat 

dilihat dari nilai Pearson Correlation pada skor total setiap item dalam 

variabel. Dasar pengambilan keputusan untuk uji valid dari metode 

Korelasi Product Moment dari Pearson  adalah sebagai berikut : 

a. Jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel maka angket 

tersebut dinyatakan valid. 

b. Jika nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel maka angket 

tersebut dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikaotr dari variabel atau konsturk 

(Ghozali, 2013: 47). Pengukuran reabilitas ini dapat dilakukan dengan 

dua cara yaitu dengan pengukuran ulang dan pengukuran sekali saja. 

SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reabilitas dengan uji 

statistik Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan 
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realibel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.70 (Ghozali, 2013: 

48). 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumuplan data yang digunakan adalah data primer. Data 

primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara), berupa persepsi (opini, sikap, 

pengalaman) secara individual atau kelompok, hasil observasi suatu 

kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Adapun data primer yang 

digunakan yaitu kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 

2006:128). Dalam penelitian ini digunakan skala Likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi tentang fenomena 

sosial (Sugiyono, 2009:73).  

Penggunaan kuesioner diharapkan akan memudahkan bagi responden 

dalam memberikan jawaban, karena alternatif jawaban telah tersedia, 

sehingga untuk menjawabnya hanya perlu waktu singkat. Untuk 

memungkinkan para karyawan, kategori yang digunakan dalam skala likert 

yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan 

sebagai berikut :  

1. Sangat Tidak Setuju =  skor 1 

2. Tidak Setuju                 =  skor 2 

3. Ragu-ragu               =  skor 3 
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4. Setuju                    =  skor 4  

5. Sangat Setuju             =  skor 5 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mengolah data dan penginterpretasi 

hasil pengolahan data. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menjawab 

masalah yang telah dirumuskan.  

1. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu 

dilakukan pengujian asumsi klasik, pengujian ini dilakukan untuk 

mendekteksi terpenuhinya asumsi-asumsi dalam model regresi 

berganda dan untuk menginterpretasikan data agar lebih relevan dalam 

menganalisis. Jadi sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan 

analisis regresi berganda, terlebih dahulu akan diiuji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. 

a. Uji normalitas 

Ghozali (2013: 160) menjelaskan uji normalitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 

diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar 

maka uji statisktik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel 

kecil.  
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b. Uji Heteroskedastisitas 

Ghozali (2013: 139) menyatakan bahwa uji 

heterekodestisitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari 

rersidual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka 

disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali 

2013: 139). 

c. Uji Multikolinieritas 

Ghozali (2013:105) menyatakan bahwa uji 

miltikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi  

diantara variabel independen. Jika variabel independen saling 

berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar 

sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali 2013: 

105). 

d. Uji Autokorelasi 

Ghozali (2013: 110) menyatakan bahwa uji autokorelasi 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada 
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korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan penggangu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanajang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini 

timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari 

satu observasi ke observasi lainnya. 

2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Pengujian data dalam penelitian ini, dilakukan dengan 

menggunakan statistic descriptive. Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis linear 

berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran 

mengenai pengaruh variabel bebas  terhadap variabel terikat. Analisa 

data dapat dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda 

dengan persamaan sebagai berikut : 

Y = α +β1X1+  β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6  + e 

Keterangan : 

Y    :  Kinerja Karyawan 

α     :  Konstanta 

β     :  Koefisien regresi 

X1   :  Motivasi Kerja 

X2   : Kecerdasan emosional 

X3   : Kecerdasan Intelektual 
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X4    : Kecerdasan Spiritual 

X5    : Upah 

X6    : Tingkat Pendidikan  

e      : Tingkat kesalahan (error) atau tingkat gangguan 

Dari perhitungan SPSS yang akan digunakan diperoleh 

keterangan atau hasil tentang koefisien determinasi, Uji F, Uji t untuk 

menjawab perumusan masalah penelitian. Berikut ini keterangan yang 

berkenaan dengan hal tersebut diatas : 

a. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan 

variabel dependen. Dalam output SPSS, koefisien determinasi 

terletak pada table Model Summary dan tertulis Adjusted R 

Square. Nilai R
2
 sebesar 1, berarti fluktuasi variabel dependen 

seluruhnya dapat dijelaskan oleh variabel independen dan tidak 

ada faktor lain yang menyebabkan fluktuasi variabel dependen. 

Jika nilai R
2 

berkisar antara 0 sampai dengan 1, berarti semakin 

kuat kemampuan variabel independen menjelaskan fluktuasi 

variabel dependen (Ghozali, 2013: 97). 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Dalam uji F menunjukan kelayakan model regresi linier 

berganda sebagai alat analisis yang menguji pengaruh secara 

bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat.  
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Bila nilai signifikansi annova <0,05 maka model ini layak 

atau fit dimana variabel bebas memiliki pengaruh yang 

siginifikan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2013: 98). 

c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji t ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen. Uji t ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah semua variabel bebas secara parsial 

mempengaruhi kinerja karyawan PDAM Kota Surakarta. Jika 

nilai signifikansinya <0,05 maka model ini layak dimana 

variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel 

dependen.  
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan 

PDAM Kota Surakarta dengan jumlah populasi sebanyak 386 orang. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Dengan teknik ini sampel dan ukuran sampel ditentukan 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Jumlah ukuran 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 162 responden. 

Berdasarkan pada teknik pengambilan sampel pada peneltian ini yang 

menggunakan teknik purposive sampling maka sampel dan ukuran sampel 

ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti.  

Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

tampak dalam tabel 4.1 berikut : 

Tabel 4.1 

Proses Seleksi Sampel 

No.   Kriteria     Jumlah 

 1. Karyawan PDAM Kota Surakarta secara keseluruhan 386 

 2. Karyawan yang menjadi sampel penelitian   162 

3. Kuesioner yang kembali     162 

 4.  Kuesioner yang diisi tidak secara lengkap    (8) 

 5. Kuesioner yang tidak diisi     (29) 

 6. Data Outlier        (1)  

Ukuran Sampel     124 

Sumber: Data diolah tahun 2017 
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Jumlah sampel yang bisa dianalisis dikarenakan memenuhi kriteria 

pertama yaitu karyawan PDAM Kota Surakarta yang merupakan karyawan 

tetap yang berjumlah 125 responden. Karyawan tetap Kantor PDAM Kota 

Surakarta yang memenuhi kriteria kedua yaitu karyawan yang memiliki 

jenjang pendidikan terakhir minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) 

berjumlah 125 responden. Dari data yang diperoleh melalui penyebaran 

kuesioner, jumlah kuesioner yang kembali berjumlah 162 responden namun, 

yang dapat dianalisis karena memenuhi kriteria penelitian yaitu berjumlah 

125 responden.  

Sedangkan sisanya berjumlah 37 terdapat responden ada yang tidak 

memberikan pendapat secara keseluruhan berjumlah 8 dan beberapa tidak 

memberikan pendapat pada item kuesioner yang disediakan oleh peneliti 

berjumlah 29. Sehingga data yang dianggap tidak memenuhi kriteria dalam 

penelitian berjumlah 37 responden ini tidak dilakukan pengolahan dan 

analisis data serta berdampak pada jumlah sampel dalam penelitian ini.  

Setelah mendapat 125 responden yang datanya digunakan untuk 

pengujian valid dan reliabel atas item-item dalam kuesioner, kemudian 

terdapat data outlier berjumlah 1 dikarenakan setelah dianalisis memberikan 

hasil yang belum maksimal sehingga perlu dilakukan outlier guna 

memberikan hasil yang lebih maksimal dalam pengujian data. Sehingga 

jumlah sampel yang diujikan menjadi 124 sampel. 

Selain itu, terdapat gambaran umum responden  yang dapat dilihat 

melalui demografi responden. Demografi responden pada penelitian ini 
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meliputi usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan lama bekerja. Pada 

tabel 4.2 di halaman berikut dapat dilihat ringkasan dari demografi 

responden. 

Tabel 4.2 Demografi Responden 

Data Deskiptif Keterangan Jumlah Persentase 

Usia 

 

 

 

 

Tingkat Pendidikan 

21 – 30  

31 – 40 

14 

56 

    11,2  % 

    45,1  % 

41 – 50  44     35,6  % 

Diatas 50  10 

 

    8,1    % 

SMA 

Diploma 

 50 

 18 

    40,3  % 

    14,5  % 

 

 

 

Jenis Kelamin 

 

Lama Bekerja 

 
 

 

Sumber: Data diolah tahun 2017 

S1  56     45,2  % 

Laki-laki 

Perempuan 

60 

64  

    48,4  % 

    51,6  % 

1 – 10  

11 – 20 

21 – 30 

 

 25 

 71 

 28 

 

 

 

    20,2  % 

    57,3  % 

    22,5  % 

 

Berdasarkan tabel 4.2 maka dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden berjenis kelamin laki-laki 48,4% sisanya 51,6% berjenis kelamin 

perempuan. Dilihat dari usianya, responden yang memiliki usia antara 21 

sampai 30 tahun sebesar 11,2%, kemudian sebesar 45,1% responden berusia 

antara 31 sampai 40 tahun, kemudian sebesar 35,6% responden berusia 

antara 41 sampai 50 tahun dan diatas 50 tahun sebesar 8,1%. 

 Sebagian besar responden berpendidikan sampai dengan SMA yaitu 

sebesar 40,3%, sedangkan responden yang memiliki tingkat pendidikan 

sampai diploma sebesar 14,5% dan sisanya memiliki tingkat pendidiikan 

sampai sarjana sebesar 45,4%. Sedangkan pada jangka waktu bekerja pada 
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instansi tersebut, responden yang sudah bekerja selama 1 sampai 10 tahun 

sebesar 20,2% dan responden yang sudah bekerja selama 11 sampai 20 

tahun sebesar 57,3% dan yang sudah bekerja selama 21 sampai 30 tahun 

sebesar 22,5%.  

B. Hasil Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner (Ghozali, 2013: 52). Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas menggunakan metode 

Korelasi Product Moment dari Pearson yaitu mengkorelasi skor item 

dengan skor total. Perhitungan koefisien korelasi antara item dengan 

skor total dolah dengan program SPSS versi 17, yang hasilnya dapat 

dilihat dari nilai Pearson Correlation pada skor total setiap item dalam 

variabel. Dasar pengambilan keputusan untuk uji valid dari metode 

Korelasi Product Moment dari Pearson  adalah sebagai berikut : 

a. Jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel maka angket 

tersebut dinyatakan valid. 

b. Jika nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel maka angket 

tersebut dinyatakan tidak valid. 

Nilai korelasi tabel untuk sampel berukuran 124 pada taraf 

signifikansi 0,05 adalah 0,176. Hasil pengujian dapat disajikan 

sebagai berikut : 



56 

 

 

Tabel 4.3 

 Hasil Uji Validitas Kuesioner 

Variabel  Item Kuesioner Nilai r hitung (r tabel= 0,176)     Keterangan 

Kinerja    1  0,803   Valid 

Karyawan   2  0,533   Valid  

     3  0,634   Valid  

     4           - 0,025     Tidak Valid 

     5  0,436   Valid 

     6  0,527   Valid  

     7  0,803   Valid  

     8  0,580   Valid  

     9  0,423   Valid 

     10  0,193   Valid 

Motivasi Kerja  1  0,462   Valid  

     2  0,567   Valid  

     3  0,375   Valid  

     4  0,581   Valid  

     5  0,317   Valid  

     6  0,657   Valid  

     7  0,300   Valid  

     8  0,657   Valid  

     9  0,615   Valid  

     10  0,587   Valid  

     11  0,581   Valid 

     12  0,322   Valid 

 

Kecerdasan   1  0,448   Valid  

Emosional   2  0,791   Valid  

     3  0,791   Valid  

     4  0,591   Valid  

     5  0,352   Valid  

     6  0,791   Valid  

     7  0,537    Valid  

     8  0,326   Valid 

     9  0,118    Tidak Valid 

     10  0,444   Valid  

   

Kecerdasan   1  0,219   Valid 

Intelektual    2  0,752   Valid 

    3  0,700   Valid  

     4   0,277   Valid 

     5  0,231   Valid  

     6  0,419   Valid 

     7  0,341   Valid  

     8  0,515   Valid  

     9  0,741   Valid 

     10  0,249   Valid  
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Variabel  Item Kuesioner Nilai r hitung (r tabel= 0,176)     Keterangan 
 

11  0,556   Valid 

 12  0,236   Valid 

      

Kecerdasan  1  0,140    Tidak Valid 

Spiritual   2  0,404   Valid 

    3  0,855   Valid  

     4  0,582   Valid  

     5  0,620   Valid 

     6  0,516   Valid  

     7  0,435   Valid  

     8  0,494   Valid  

     9  0,838   Valid  

     10  0,855   Valid  

 

Kompensasi  1  0,273   Valid  

    2  0,227   Valid  

     3  0,608   Valid  

     4  0,585   Valid  

     5  0,728   Valid  

     6  0,702   Valid  

     7  0,648   Valid 

     8  0,007    Tidak Valid 

     9           - 0,106     Tidak valid 
     10  0,608   Valid  

 

Tingkat   1  0,451   Valid  

Pendidikan   2  0,611   Valid  

     3  0,693   Valid  

     4  0,718   Valid  

     5  0,785   Valid  

     6  0,663   Valid  

Sumber : Data primer yang diolah  

Item kuesioner yang tidak valid (nilai r hitung lebih kecil dari 

nilai r tabel yaitu sebsar 0,176) dihilangkan dari analisis data serta 

untuk variabel kecerdasan intelektual nilai Cronbach Alpha () Based 

on Standardized Items < 0,70 untuk pengujian reliabilitas data, 

sehingga beberapa item pertanyaan dihilangkan dengan tujuan 

meningkatkan nilai reliabilitas data sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan yaitu lebih dari 0,70 (Ghozali, 2013: 48).  
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Hasil uji validitas setelah item tidak valid dihilangkan dapat 

dilihat pada tabel 4.4 berikut :  

Tabel 4.4 

 Hasil Uji Validitas Kuesioner Setelah Item yang Tidak Valid 

Dihilangkan 

Variabel  Item Kuesioner Nilai r hitung (r tabel= 0,176)     Keterangan 

Kinerja    1  0,833   Valid 

Karyawan   2  0,550   Valid  

     3  0,647   Valid  

     5  0,421   Valid  

     6  0,517   Valid  

     7  0,833   Valid  

     8  0,623   Valid  

     9  0,429   Valid 

     10  0,203   Valid 

Motivasi Kerja  1  0,462   Valid  

     2  0,567   Valid  

     3  0,375   Valid  

     4  0,581   Valid  

     5  0,317   Valid  

     6  0,657   Valid  

     7  0,300   Valid  

     8  0,657   Valid  

     9  0,615   Valid  

     10  0,587   Valid  

     11  0,581   Valid 

     12  0,322   Valid 

 

Kecerdasan   1  0,453   Valid  

Emosional   2  0,808   Valid  

     3  0,808   Valid  

     4  0,610   Valid  

     5  0,418   Valid  

     6  0,808   Valid  

     7  0,551    Valid  

     8  0,317   Valid  

10  0,412   Valid 

 

Kecerdasan   1  0,221   Valid 

Intelektual   2  0,829   Valid 

    3  0,828   Valid  

     4   0,276   Valid 

     6  0,435   Valid  

     8  0,502   Valid  
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Variabel  Item Kuesioner Nilai r hitung (r tabel= 0,176)     Keterangan 
 

9  0,809   Valid  

     11  0,643   Valid  

      

Kecerdasan  2  0,411   Valid 

Spiritual   3  0,859   Valid  

     4  0,569   Valid  

     5  0,622   Valid 

     6  0,514   Valid  

     7  0,437   Valid  

     8  0,498   Valid  

     9  0,541   Valid  

     10  0,859   Valid  

 

Kompensasi  1  0,184   Valid  

    2  0,792   Valid  

     3  0,792   Valid  

     4  0,527   Valid  

     5  0,645   Valid  

     6  0,607   Valid  

     7  0,544   Valid  

     10  0,792   Valid  

 

Tingkat   1  0,451   Valid  

Pendidikan   2  0,611   Valid  

     3  0,693   Valid  

     4  0,718   Valid  

     5  0,785   Valid  

     6  0,663   Valid  

Sumber : Data primer yang diolah  

 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa variabel kinerja 

karyawan mempunyai 9 item yang valid dari 10 item. Sembilan item 

dinyatakan valid dikarenakan nilai r hitungnya lebih besar dari 0,176. 

Sedangkan satu item dalam variabel kinerja karyawan mempunyai 

nilai kurang dari 0,176 sehingga dihilangkan dari analisis data. Untuk 

variabel motivasi kerja, 12 item kuesioner yang valid dari 12 item 

kuesioner. Artinya semua item kuesioner dari variabel motivasi kerja 

dinyatakan valid dikarenakan nilai r hitungnya lebih besar dari 0,176. 

Untuk variabel kecerdasan emosional, terdapat 9 item kuesioner yang 
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valid dari 10 item kuesioner. Sembilan item kuesioner dari variabel 

kecerdasan emosional dinyatakan valid dikarenakan nilai r hitungnya 

lebih besar dari 0,176. Sedangkan satu item dalam variabel kecerdasan 

emosional mempunyai nilai kurang dari 0,176 sehingga dihilangkan 

dari analisis data.  

Untuk variabel kecerdasan intelektual, terdapat 8 item kuesioner 

yang valid dari 12 item kuesioner. Delapan item kuesioner dari 

variabel kecerdasan intelektual dinyatakan valid dikarenakan nilai r 

hitungnya lebih besar dari 0,176. Sedangkan empat item dalam 

variabel kecerdasan intelektual mempunyai nilai kurang dari 0,176 

sehingga dihilangkan dari analisis data. Untuk variabel kecerdasan 

spiritual, terdapat 9 item kuesioner yang valid dari 10 item kuesioner. 

Sembilan item kuesioner dari variabel kecerdasan intelektual 

dinyatakan valid dikarenakan nilai r hitungnya lebih besar dari 0,176. 

Sedangkan satu item dalam variabel kecerdasan intelektual 

mempunyai nilai kurang dari 0,176 sehingga dihilangkan dari analisis 

data. 

Untuk variabel kompensasi, terdapat 8 item kuesioner yang valid 

dari 10 item kuesioner. Delapan item kuesioner dari variabel 

kompensasi dinyatakan valid dikarenakan nilai r hitungnya lebih besar 

dari 0,176. Sedangkan dua item dalam variabel kompensasi 

mempunyai nilai kurang dari 0,176 sehingga dihilangkan dari analisis 

data. Untuk variabel tingkat pendidikan, semua item valid. Keenam 
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item kuesioner dari variabel tingkat pendidikan dinyatakan valid 

dikarenakan nilai r hitungnya lebih besar dari 0,176. 

2. Uji Reliabilitas 

Reabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konsturk 

(Ghozali, 2013: 47). Pengukuran reabilitas ini dapat dilakukan dengan 

dua cara yaitu dengan pengukuran ulang dan pengukuran sekali saja. 

SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reabilitas dengan uji 

statistik Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan 

realibel jika memberikan nilai Cronbach Alpha () Based on 

Standardized Items > 0.70 (Ghozali, 2013: 48). Hasil uji reliabilitas 

disajikan dalam tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner 

 

Variabel 
Cronbach Alpha () 

Based on 

Standardized Items 

 

Keterangan 

Kinerja Karyawan 

Motivasi Kerja 

Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan Intelektual 

Kecerdasan Spiritual 

Kompensasi 

Tingkat Pendidikan  

0,739 

0,736 

0,751 

0,712 

0,782 

0,764 

0,734 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber: data primer yang diolah 

Terlihat bahwa item kuesioner dalam variabel yang diteliti 

mempunyai nilai reliabilitas lebih besar dari 0,70 maka kuesioner 

dinyatakan reliabel.  
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C. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi (std. deviation), 

maksimum (maximum) dan minimum. Untuk memberikan gambaran data 

dalam penelitian ini, berikut merupakan hasil dari analisis statistik deskriptif 

dalam tabel 4.6 berikut ini : 

Tabel 4.6 

    Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

  Minimum Maximum Mean Std. 

Devia

tion 

Kinerja Karyawan 3.33 4.89 4.02 0.32 

Motivasi Kerja 3.00 4.83 3.89 0.34 

Kecerdasan Emosional 3.67 4.89 4.30 0.29 

Kecerdasan Intelektual 2.75 4.75 3.90 0.41 

Kecerdasan Spiritual 2.89 4.78 3.89 0.38 

Kompensasi 2.88 4.75 3.84 0.43 

Tingkat Pendidikan 2.67 4.83 3.94 0.40 

     Sumber: Data diolah tahun 2017 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas nilai kinerja karyawan minimum sebesar 

3,33 nilai maksimum sebesar 4,89 dan nilai mean sebesar 4,0277 sedangkan 

untuk nilai standar deviasinya yaitu sebesar 0,32846. Besarnya nilai 

minimum motivasi kerja yaitu 3,00, dengan nilai maksimumnya sebesar 

4,83 sedangkan rata-rata (mean) motivasi kerja besarnya sebesar 3,8976 

dengan standar deviasi sebesar 0,34533. Nilai minimum kecerdasan 

emosional pada penelitian ini yaitu 3,67 untuk nilai maksimumnya yaitu 

sebesar 4,89 sedangkan untuk rata-ratanya (mean) menunjukkan nilai 

sebesar 4,3070 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,29995. Besarnya nilai 
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minimum kecerdasan intelektual yaitu 2,75 nilai maksimumnya sebesar 4,75 

dan rata-rata (mean) dari kecerdasan intelektual yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini memiliki nilai sebesar 3,9056 dengan nilai standar deviasinya 

sebesar 0,41664. 

Besarnya nilai minimum kecerdasan spiritual berada di nilai 2,89 

untuk nilai maksimumnya berada dinilai 4,78 dan untuk nilai rata-rata 

(mean) dari variabel kecerdasan spiritual sebesar 3,8930 dengan nilai 

standar deviasinya sebesar 0,38139. Besarnya nilai minimum untuk 

kompensasi sebesar 2,88 untuk nilai maksimumnya yaitu sebesar 4,75 dan 

nilai mean sebesar 3,8481 sedangkan untuk nilai standar deviasinya yaitu 

sebesar 0,43972. Nilai minimum untuk variabel tingkat pendidikan yaitu 

sebesar 2,67, nilai maksimumnya sebesar 4,83 dan untuk rata-rata (mean) 

variabel tingkat pendidikan yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

3,9434 dengan nilai standar deviasinya sebesar 0,40874. 

D. Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan 

pengujian asumsi klasik, pengujian ini dilakukan untuk mendekteksi 

terpenuhinya asumsi-asumsi dalam model regresi berganda dan untuk 

menginterpretasikan data agar lebih relevan dalam menganalisis. Jadi 

sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi berganda, 

terlebih dahulu akan diiuji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Pengujian asumsi klasik tersebut 



64 

 

 

dilakukan dengan bantuan program komputer Statistical Package for Social 

Science (IBM SPSS) versi 17 for windows. 

1. Hasil Uji Normalitas 

Dalam pengujian ini peneliti akan menguji apakah dalam model 

regresi data residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik hendaknya mempunyai distribusi data normal atau 

mendekati normal. Hasil uji normalitas ini menggunakan pengujian 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test seperti Tabel 4.7 berikut ini : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 124 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,633 

Asym. Sig. (2-tailed) 0,818 

Sumber: Data diolah tahun 2017 

 

Berdasarkan konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov 

Smirnov yang diungkapkan oleh Ghozali (2013) menjelaskan bahwa 

dengan membandingkan distribusi data dengan distribusi normal baku. 

Penerapan pada uji Kolmogorov-Smirnov yaitu jika signifikansi 

dibawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang 

signifikan dengan data normal baku, yang berarti data tersebut tidak 

normal. Sebaliknya, jika signifikansi diatas 0,05 berarti data yang akan 

diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, 

yang berarti data tersebut terdistribusi secara normal. Berdasarkan 

hasil uji menggunakan pengujian One-Sample Kolmogorov-Smirnov 
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Test yang telah dilakukan ini menunjukan nilai Asymp. Sig (2-tailed) 

sebesar 0,818 yang berarti nilai signifikansinya lebih besar atau diatas 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data sampel yang akan diuji 

terdistribusi secara normal.  

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Maka dalam pengujian ini varian nilai 

residual haruslah homogen (homokedastisitas). Namun apabila 

ternyata hasil uji varian residualnya tidak homogen 

(heteroskedastisitas), maka dikatakan bahwa terjadi gejala 

heteroskedastisitas dalam residualnya. Dalam penelitian ini gejala 

heteroskedastisitas dideteksi dengan menggunakan uji Glejser dimana 

apabila nilai pada signifikansi pada tabel Coefficients menunjukan 

bahwa variabel independen dalam penelitian tidak berpengaruh secara 

signifikan maka dapat disimpulkan bahwa data bebas dari gejala 

heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji heterokedastisitas dalam 

penelitian ini disajikan dalam Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Heteroskedastisitas  

Variabel 
Uji Signifikansi Koefisien Regresi  Keterangan 

B T       Sig.  

Motivasi  -0,010 -0,272 0,786 Tidak Sign. 

Emosional 0,052 1,880 0,063 Tidak Sign. 

Intelektual -0,039 -1,545 0,125 Tidak Sign. 

Spiritual 0,018 0,460 0,647 Tidak Sign. 

Kompensasi -0,005 -0,154 0,878 Tidak Sign. 

    Pendidikan 0,008 0,161 0,872 Tidak Sign. 

Sumber: Data diolah tahun 2017 

Berdasarkan pada Tabel 4.8 diatas terlihat dalam gambar bahwa 

variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel 

dependen sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian 

heteroskedastisitas penelitian ini varian residualnya homogen dan 

model dalam penelitian ini dinyatakan bebas dari gejala 

heteroskedastisitas. 

3. Hasil Uji Multikolinearitas 

Dalam sebuah penelitian, model regresi berganda yang baik 

harus bebas dari gejala multikolinearitas diantara masing-masing 

variabel bebasnya, yaitu dua atau lebih variabel bebas dalam model 

regresi yang menjelaskan hal yang sama pada variabel terikatnya. 

Oleh karena itu ada tidaknya gejala multikolinearitas pada penelitian 

ini dapat dilihat dari tolerance value atau variance inflation factor 

(VIF). Dimana uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adamya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Dengan melalui kriteria pengujian bahwa sebuah model dikatakan 
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bebas dari gejala multikolinearitas bila masing-masing variabel 

bebasnya mempunyai nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai 

VIF lebih kecil dari 10 (Ghozali, 2013). Besarnya nilai Tolerance dan 

VIF dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 4.9 berikut ini : 

Tabel 4.9 

Nilai Tolerance dan VIF 

Variabel Tolerance VIF 

Motivasi Kerja 0,326 3,071 

Kecerdasan 

Emosional 
0,802 1,248 

Kecerdasan 

Intelektual 

0,502 1,994 

Kecerdasan Spiritual 0,232 4,310 

Kompensasi 0,226 4,434 

Tingkat Pendidikan 0,134 7,461 

   

     Sumber: Data diolah tahun 2017 

Pada Tabel 4.9 di atas dapat disimpulkan bahwa masing-

masing variabel bebas pada penelitian ini mempunyai nilai tolerance 

yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF yang lebih kecil dari 10. 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel independen dalam 

penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Dalam penelitian ini 
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dilakukan pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji run test, 

menurut Ghozali (2013) run test sebagai bagian dari statistik non-

parametrik dapat digunakan untuk menguji apakah residual terdapat 

korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan 

korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random.  

Berdasarkan hasil uji tersebut apabila nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) > 0,05 berarti hipotesis 0 (nol) gagal ditolak. Dengan demikian, 

data yang digunakan cukup random sehingga tidak terdapat masalah 

autokorelasi pada data yang di uji. Hasil uji autokorelasi dengan 

menggunakan run test pada penelitian ini menunjukkan nilai Asymp. 

Sig. (2-tailed) > 0,05 yaitu berada di nilai 0,471, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini bebas dari gejala 

autokorelasi. Adapun output dari Uji Autokorelasi dapat dilihat pada 

tabel 4.10 berikut : 

Tabel 4.10 

Uji Autokorelasi dengan run test 

 Unstandarized 

Residual 

Total cases 124 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,471 

         Sumber: Data diolah tahun 2017 

 

E. Hasil Analisis Regresi Berganda 

Persamaan regresi dimaksudkan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

motivasi kerja, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan 

spiritual, kompensasi dan tingkat pendidikan terhadap kinerja karyawan 
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maka peneliti melakukan persamaan model regresi linear dengan hasil 

analisis regresi yang disajikan pada tabel 4.11 dibawah ini : 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Hipotesis dengan Regresi Linear Berganda 

Variabel 
Unstandarized Coefficients 

B Std. Error 

(Constant) -0,214 0,243 

Motivasi  0,070 0,065 

Emosional 0,326 0,048 

Intelektual -0,002 0,044 

Spiritual 0,559 0,070 

Kompensasi 0,140 0,062 

           Pendidikan -0,036 0,086 

Sumber: Data diolah tahun 2017 
 

Berdasarkan pada tabel analisis diatas, persamaan model regresi linear 

adalah sebagai berikut : 

Kinerja = -0,214 + 0,070Motivasi + 0,326Emosional – 0,002Intelektual + 

0,559Spiritual  +  0,140Kompensasi - 0,036Pendidikan 

1. Konstanta (α) 

Nilai konstanta (α) sebesar -0,214 menunjukkan bahwa apabila 

variabel motivasi kerja, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, 

kecerdasan spiritual, kompensasi, tingkat pendidikan konstan maka 

nilai variabel kinerja karyawan adalah -0,214. 

2. Koefisien β1 untuk variabel motivasi kerja 

Besarnya nilai koefisien regresi (β1) sebesar 0,070 memiliki arti 

bahwa setiap peningkatan motivasi kerja sebesar 1 persen, maka nilai 

kinerja karyawan akan naik sebesar 0,070 persen. Dengan asumsi 

bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan. 
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3. Koefisien β2 untuk variabel kecerdasan emosional  

Besarnya nilai koefisien (β2) sebesar 0,326 memiliki arti bahwa 

setiap peningkatan kecerdasan emosional sebesar 1 persen, maka nilai 

kinerja karyawan akan naik sebesar 0,326 persen. Dengan asumsi 

bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan.  

4. Koefisien β3 untuk variabel kecerdasan intelektual 

Besarnya nilai koefisien regresi (β3) sebesar -0,002 memiliki arti 

bahwa setiap penurunan kecerdasan intelektual sebesar 1 persen, maka 

nilai kinerja karyawan akan turun sebesar -0,002 persen. Dengan 

asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan.  

5. Koefisien β4 untuk variabel kecerdasan spiritual  

Besarnya nilai koefisien regresi (β4) sebesar 0,559 memiliki arti 

bahwa setiap peningkatan kecerdasan spiritual sebesar 1 persen, maka 

nilai kinerja karyawan akan naik sebesar 0,559 persen. Dengan asumsi 

bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan. 

6. Koefisien β5 untuk variabel kompensasi 

Besarnya nilai koefisien regresi (β5) sebesar 0,140 memiliki arti 

bahwa setiap peningkatan kompensasi sebesar 1 persen, maka nilai 

kinerja karyawan akan naik sebesar 0,140 satuan. Dengan asumsi 

bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan. 

7. Koefisien β6 untuk variabel tingkat pendidikan 

Besarnya nilai koefisien (β6) sebesar  -0,036  memiliki arti 

bahwa setiap penurunan tingkat pendidikan sebesar 1 persen, maka 
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nilai kinerja karyawan akan turun sebesar -0,036 persen. Dengan 

asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan.  

F. Hasil Uji Kelayakan Model  

Untuk mengetahui kemampuan variabel independen menjelaskan 

variabel dependen, besarnya hubungan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen maka dilakukan pengujian hipotesis.  

1. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang 

menggambarkan seberapa besar variabel bebas yang ada pada 

penelitian ini yaitu motivasi kerja, kecerdasan emosional, kecerdasan 

intelektual, kecerdasan spiritual, kompensasi dan tingkat pendidikan 

mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel terikatnya yaitu 

kinerja karyawan. Hasil output menunjukan bahwa nilai koefisien 

determinasi (Adj. R²) sebesar 0,811. Seperti yang terlihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimte 

1 0.906 0.820 0.811 0.14290 

Sumber: Data diolah tahun 2017 

Hasil ini berarti bahwa nilai untuk variabel dependen yaitu 

kinerja karyawan yang dapat dijelaskan oleh variabel independen 

(motivasi kerja, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, 

kecerdasan spiritual, kompensasi dan tingkat pendidikan) adalah 
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sebesar 81,1%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 18,9% dijelaskan 

oleh variabel lain diluar model penelitian. 

2. Uji Signifikansi Model (Uji F) 

Uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang 

digunakan sudah signifikan atau belum. Suatu model regresi yang baik 

harus signifikan dalam memprediksi parameter yang diteliti. Uji F 

pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam 

model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Pada penelitian ini uji signifikansi model regresi dilakukan dengan 

ANOVA atau uji F (overall test).  

Tabel 4.13 

Hasil Uji Regresi Simultan 

Model F hitung Sig. 

Regression 88,799 0,000 

Sumber: Data diolah tahun 2017 

Dari hasil uji ANOVA atau F test (dapat dilihat pada lampiran) 

menghasilkan Fhitung sebesar 88,799 dengan probabilitas signifikansi 

0,000. Nilai probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi 

dapat digunakan untuk memprediksi kinerja karyawan, hal ini berarti 

variabel motivasi kerja, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, 

kecerdasan spiritual, kompensasi dan tingkat pendidikan secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

Kantor PDAM Kota Surakarta. 
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3. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T) 

Dari ke enam variabel independen yang dimasukkan oleh 

peneliti ke dalam model regresi, variabel kecerdasan intelektual, 

tingkat pendidikan dan kompensasi tidak signifikan. Sedangkan, 

variabel motivasi kerja, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual 

menunjukkan nilai yang berpengaruh signifikan terhadap variabel 

kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat dari tabel serta probabilitas 

signifikansi variabel-variabel independennya yaitu sebagai berikut ini: 

Tabel 4.14 

Hasil Analisis Regresi Parsial 

Variabel 

Uji Signifikansi Koefisien Regresi Keterangan 

B T       

Sig. 

 

Motivasi  0,070 1,077 0,284 Tidak Sign. 

Emosional 0,326 6,796 0,000 Signifikan 

Intelektual -0,002 -0,047 0,963 Tidak Sign. 

Spiritual 0,559 7,972 0,000 Signifikan 

Kompensasi 0,140 2,265 0,025 Signifikan 

    Pendidikan -0,036 -0,423 0,673 Tidak Sign. 

Sumber: Data diolah tahun 2017 

 

a. Nilai signifikan dari variabel motivasi kerja menunjukkan nilai 

sebesar 0,284 (0,284 > 0,05), maka H1 ditolak dan H0 diterima 

berarti variabel motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

b. Nilai signifikan dari variabel kecerdasan emosional 

menunjukkan nilai sebesar 0,000 (0,000 < 0,05), maka H2 

diterima dan H0 ditolak berarti variabel kecerdasan emosional 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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c. Nilai signifikan dari variabel kecerdasan intelektual 

menunjukkan nilai sebesar 0,963 (0,963 > 0,05), maka H3 

ditolak dan H0 diterima berarti variabel kecerdasan intelektual 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

d. Nilai signifikan dari variabel kecerdasan spiritual menunjukkan 

nilai sebesar 0,000 (0,000 < 0,05), maka H4 diterima dan H0 

ditolak berarti variabel kecerdasan spiritual berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

e. Nilai signifikan dari variabel kompensasi menunjukkan nilai 

sebesar 0,025 (0,025 > 0,05), maka H5 diterima dan H0 ditolak 

berarti variabel kompensasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. 

f. Nilai signifikan dari variabel tingkat pendidikan menunjukkan 

nilai sebesar 0,673 (0,673 < 0,05), maka H6 ditolak dan H0 

diterima berarti variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

G. Pembahasan 

1. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil pengujian variabel menunjukkan bahwa variabel motivasi 

kerja mempunyai nilai signifikan sebesar 0,284 (0,284 > 0,05), yang 

berarti variabel motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Hasil ini tidak konsisten dengan hipotesis awal 

yang menyatakan variabel motivasi kerja berpengaruh positif 
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signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa 

motivasi kerja bukanlah faktor dominan yang mendorong kinerja 

karyawan PDAM Kota Surakarta. Motivasi kerja tidak mempengaruhi 

kinerja, hal ini bisa disebabkan oleh peraturan dan kebijakan 

perusahaan. Peraturan dan kebijakan perusahaan yang dimaksudkan 

dalam hal ini adalah pekerjaan yang hasilnya sudah distandarkan oleh 

perusahaan atau instansi.  

Jadi karyawan yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi 

ataupun karyawan yang motivasi kerja rendah tetap harus 

menyelesaikan pekerjaan tersebut karena peraturan dan kebijakan 

organisasi. Bagi karyawan yang memiliki motivasi kerja yang rendah 

tetap dituntut oleh perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan 

tersebut. Hal ini dikarenakan biasanya dalam sebuah instansi atau 

perusahaan, karyawan yang hasil pekerjaannya tidak mencapai target 

atau standar perusahaan cenderung mendapat evaluasi, arahan ataupun 

hukuman baik dalam bentuk teguran atau tindakan yang lebih tegas.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Guritno dan Waridin (2005).  Namun hasil penelitian 

ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Umar (2012) dan 

Zammer dkk (2014) yang menunjukkan bahwa motivasi kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 
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2. Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil pengujian variabel menunjukkan bahwa variabel 

kecerdasan emosional mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000 

(0,000 < 0,05), yang berarti variabel kecerdasan emosional 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil ini 

konsisten dengan hipotesis awal yang menyatakan variabel kecerdasan 

emosional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan PDAM Kota Surakarta. Kecerdasan 

emosional dapat memiliki kontribusi positif dalam peningkatan bisnis, 

meningkatkan kinerja tim, pelanggan dan kepuasan karyawan (Gondal 

dan Husain, 2013). Kontribusi positif ini tidak terlepas dari 

kemampuan seorang karyawan mengatur serta mengolah perasaan dan 

emosinya dengan orang lain dan juga dengan pekerjaan yang sedang 

dikerjakan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan penelitian 

yang dilakukan oleh Paisal & Anggraini (2010) menunjukan bahwa 

kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Namun hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Fharied (2014) yang menunjukkan bahwa kecerdasan emosional 

tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

3. Pengaruh Kecerdasan Intelektual terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil pengujian variabel menunjukkan bahwa variabel 

kecerdasan intelektual mempunyai nilai signifikan sebesar 0,963 
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(0,963 > 0,05), yang berarti variabel kecerdasan intelektual tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini tidak sesuai 

dengan perkiraan semula dimana variabel kecerdasan intelektual 

dinyatakan dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Hal ini bisa 

disebabkan oleh faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal 

dalam hal ini yang dimaksudkan adalah adanya budaya malas yang 

masih diterapkan oleh karyawan dalam lingkungan kerja sehingga 

karyawan yang memiliki kecerdasan intelektual yang baik yang 

diharapkan mampu meningkatkan kinerja tetapi dikarenakan adanya 

budaya malas yang masih diterapkan, maka faktor kecerdasan 

intelektual menjadi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Selain itu, sifat manusia yang sering beranggapan bahwa suatu 

pekerjaan terlalu mudah untuk dilakukan sehingga sehingga 

berdampak pada jangka waktu penyelesaian pekerjaan tersebut.  

Kemudian faktor internal lainnya yaitu bisa disebabkan oleh 

hubungan atau relasi dengan orang lain dalam lingkungan kerja 

sehingga berdampak pada penyelesaian pekerjaan. Untuk faktor 

eksternal bisa dipengaruhi oleh penggunaan teknologi yang 

menggantikan peran manusia dalam penyelesaian pekerjaan. Hasil ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fharied (2014) yang 

menunjukan bahwa kecerdasan intelektual tidak berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini tidak mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Rahmasari (2012) menunjukan bahwa 
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kecerdasan intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.  

4. Pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil pengujian variabel menunjukkan bahwa variabel kecerdasan 

spiritual mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000 (0,000 < 0,05), 

yang berarti variabel kecerdasan spiritual berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil ini konsisten dengan 

hipotesis awal yang menyatakan variabel kecerdasan spiritual 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan PDAM Kota Surakarta.  

Karyawan yang mempunyai kecerdasan spriritual akan 

cenderung untuk memperbaiki kekurangannya dalam hal ini 

peningkatan kinerja dari waktu ke waktu dikarenakan hasil kerja yang 

diperoleh akan menjadi tolak ukur bagi karyawan atau sebagai 

perbandingan dengan karyawan lain dimana yang secara tidak 

langsung akan mempengaruhi moral, perilaku serta jalan hidup 

karyawan untuk waktu yang akan datang yang berkaitan dengan 

pekerjaan yang akan dikerjakan dikemudian hari. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan hipotesis dan penelitian yang dilakukan oleh penelitian 

Rahmasari (2012) menyatakan bahwa kecerdasan spiritual 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Namun hasil 

Penelitian yang dilakukan oleh Hamid, Muhdar, Mahlia dan Ria 

Mardiana (2015) menunjukkan bahwa Spiritual Intelligence tidak 
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berpengaruh secara signifikan terhadap Employees Performance. 

5. Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kompensasi 

mempunyai nilai signifikan sebesar 0,025 (0,025 > 0,05), yang berarti 

variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Kompensasi merupakan salah satu faktor yang mendorong 

seorang karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dalam perusahaan. 

Oleh karena itu, peningkatan kinerja seseorang biasanya dipengaruhi 

adanya kompensasi yang diberikan perusahaan.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan penelitian yang 

dilakukan oleh penelitian Rahayu dkk (2013) dimana kompensasi 

terbukti mampu meningkatkan kinerja karyawan. Demikian juga 

penelitian yang dilakukan oleh (Yani, 2012) menunjukkan kompensasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun 

hasil penelitian ini berbeda atau tidak mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Korkaew and Suthinee (2012). 

6. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil pengujian variabel menunjukkan bahwa variabel tingkat 

pendidikan mempunyai nilai signifikan sebesar 0,673 (0,673 > 0,05), 

yang berarti variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Hasil ini tidak konsisten dengan hipotesis 

awal yang menyatakan variabel tingkat pendidikan berpengaruh 
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positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Dalam sebuah intansi 

biasanya terdapat program training dalam jangka waktu beberapa 

bulan. Program training ini bermanfaat untuk karyawan dalam hal 

penyesuaian lingkup kerja dalam instansi tersebut. Tingkat pendidikan 

karyawan tidak menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi kinerja 

dikarenakan dengan adanya program training, karyawan mampu 

mengetahui alur atau proses kerja yang akan dilakukan tanpa melihat 

latar belakang pendidikan karyawan tersebut. 

Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan 

dikompilasi oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan 

Air Minum (BPPSPAM) terhadap PDAM yang ada di kabupaten/kota di 

Indonesia salah satunya PDAM Kota Surakarta, evaluasi kinerja yang 

dilakukan mengarah pada kondisi instansi secara keseluruhan, sehingga 

tidak terdapat pengukuran kinerja secara personal bagi karyawan. Oleh 

karena itu, tingkat pendidikan karyawan tidak terlalu diperhatikan 

dikarenakan evaluasi kinerja yang dilakukan lebih mengarah pada 

organisasi secara keseluruhan daripada kondisi personal karyawan. 

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Widayati (2016). Namun hasil penelitian ini tidak mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Astono (2013) menunjukan bahwa 

tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer 

yang diperoleh dari data karyawan kantor PDAM Kota Surakarta. Penelitian 

ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh Motivasi Kerja, 

Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Spiritual, 

Kompensasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Karyawan PDAM 

Kota Surakarta. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda dengan program SPSS Versi 17 for Windows.  

Secara rinci sebagai hasil kesimpulan dari pengujian yang telah 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Kemampuan variabel motivasi kerja, kecerdasan emosional, 

kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kompensasi dan tingkat 

pendidikan dalam menjelaskan variabel kinerja karyawan adalah 

sebesar 81,1 %. Sedangkan sisanya sebesar 18,9 % dipengaruhi 

variabel lain diluar model penelitian ini. 

2. Variabel motivasi kerja, kecerdasan emosional, kecerdasan 

intelektual, kecerdasan spiritual, kompensasi dan tingkat pendidikan 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel kinerja karyawan. 

3. Pengujian hipotesis secara individual menunjukan bahwa : 
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a. Motivasi Kerja tidak berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan 

PDAM Kota Surakarta. 

b. Kecerdasan Emosional berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Karyawan PDAM Kota Surakarta. 

c. Kecerdasan Intelektual tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan PDAM Kota Surakarta. 

d. Kecerdasan Spiritual berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Karyawan PDAM Kota Surakarta. 

e. Kompensasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan 

PDAM Kota Surakarta. 

f. Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan PDAM Kota Surakarta. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasikan pada instansi yang 

berbeda. 

2. Adanya keterbatasan faktor yang digunakan untuk memprediksi 

kinerja karyawan dalam penelitian ini yaitu hanya enam variabel, 

sedangkan masih banyak variabel lain diluar model pada penelitian ini 

yang masih sangat berpotensi untuk dapat memprediksikan 

mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini. 
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C. Saran 

1. Bagi Pihak Kantor PDAM Kota Surakarta 

a. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan pihak kantor 

PDAM Kota Surakarta tetap memperhatikan tingkat kecerdasan 

emosional dan kecerdasan intelektual agar kinerja dapat 

mengalami peningkatan dan tercapainya tujuan PDAM Kota 

Surakarta. 

b. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan Pihak Kantor 

PDAM Kota Surakarta tetap memperhatikan hubungan timbal 

balik dengan karyawan atas kinerjanya dalam bentuk pemberian 

kompensasi yang lazim. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas 

sampel penelitian sehingga dapat dilihat bagaimana variabel-

variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi 

variabel dependennya untuk jenis instasi yang sama. 

b. Disarankan juga untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan 

variabel yang berbeda selain menggunakan variabel dari 

penelitian ini seperti lingkungan kerja, budaya organisasi, 

kepemimpinan dan lain sebagainya supaya diperoleh hasil yang 

lebih baik lagi dari penelitian ini ataupun penelitian sebelumnya. 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA 

KARYAWAN PDAM KOTA SURAKARTA 

 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan penyusunan skripsi di Fakultas Ekonomi Universitas 

Setia Budi Surakarta, bersama dengan ini saya : 

Nama  : Hilarius Yossy Lele Kerong 

Jurusan  : S1 Akuntansi 

Fakultas  : Ekonomi Universitas Setia Budi Surakarta 

Dalam hal ini ingin mengadakan penelitian mengenai “Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Kinerja Karyawan PDAM Kota Surakarta”. 

Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memerikan bukti empiris tentang 

pengaruh motivasi kerja, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, 

kecerdasan spiritual, kompensasi dan tingkat pendidikan terhadap kinerja 

karyawan. Dapat digunakan sebagai masukan bagi Kantor PDAM dalam rangka 

menjaga dan meningkatkan kinerjanya. Sebagai bahan evaluasi bagi para 

karyawan sehingga dapat meningkatkan kualitas maupun kinerjanya.  

Untuk maksud tersebut, maka saya mohon kesediaan dan partisipasi 

Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berkenan mengisi kuesioner ini dengan lengkap sesuai 

dengan ketentuan dan jujur mengenai pendapat dan penilaian anda sendiri, tanpa 

dipengaruhi oleh siapapun. Kuesioner ini dibuat semata-mata untuk keperluan 

ilmiah. 
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Atas kerja sama dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktunya 

memberikan informasi yang diperlukan, saya ucapkan terima kasih. 
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I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : .............................................................. 

Jenis Kelamin  :  [   ]  Pria                [   ] Wanita (check list (√) yang dipilih) 

Umur   : .................................. Tahun 

Jabatan/Unit Kerja : .............................................................. 

Pendidikan Terakhir :   [    ] SLTA           [    ] S1  

                                        [    ] Diploma       [    ] S2 (check list (√) yang dipilih) 

Lama bekerja  : ......................................Tahun 

 

Petunjuk pengisian : Berilah jawaban yang sesuai dengan pendapat    

Bapak/Ibu/Saudara/i 
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II. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Kuesioner ini terdiri dari pertanyaan dengan 5 jawaban alternatif 

2. Cara mengisi jawaban dengan cara memberi tanda check list (√) pada 

kolom : 

a. Sangat Tidak Setuju (STS)  = skor 1 

b. Tidak Setuju                      (TS) =  skor 2 

c. Ragu-ragu               (RG) = skor 3 

d. Setuju                               (S) =  skor 4 

e. Sangat Setuju             (SS) =  skor 5 

3. Apabila Bapak/Ibu/Saudara/i merasa jawaban yang telah dipilih 

kurang tepat, maka dapat diperbaiki dengan memberi tanda sama 

dengan (=) pada jawaban yang dirasa kurang tepat tersebut, kemudian 

berilah tanda check list (√) pada jawaban yang tepat.  

Contoh :  

STS TS RG S SS 

√ √    
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Pertanyaan Tentang Kinerja Karyawan 

 

No. Pertanyaan STS TS RG S SS 

1. Saya mampu menyelesaikan pekerjaan 

yang lebih banyak dari yang 

distandarkan. 

     

2. Pekerjaan yang saya hasilkan sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan 

perusahaan atau organisasi. 

     

3. Saya dapat menyelesaikan setiap 

pekerjaan dengan teliti dan rapi. 
     

4. Saya mampu menyelesaikan pekerjaan 

yang lebih baik dari yang 

distandarkan. 

     

5. Pekerjaan saya tidak pernah 

disalahkan oleh rekan kerja maupun 

atasan. 

     

6. Saya mampu menyelesaikan pekerjaan 

yang menjadi tanggung jawab saya 

sesuai yang ditentukan. 

     

7. Saya tidak pernah terlambat masuk 

kerja. 

     

  8. Saya masuk dan pulang kerja sesuai 

dengan waktu yang ditentukan oleh 

perusahaan. 

     

9. Saya mengutamakan kerjasama 

dengan rekan kerja dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

     

10. Saya sering melakukan koordinasi 

dengan rekan kerja dalam 

menyelesaikan tugas bersama. 
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Pertanyaan Tentang Motivasi Kerja (X1) 

No. Pertanyaan STS TS RG S SS 

1.  Jam istirahat yang diberikan organisasi 

dapat memenuhi waktu saya untuk 

beristirahat setelah bekerja. 

     

2. Gaji saya memenuhi kebutuhan 

makan, minum dan tempat tinggal. 

     

3. Saya bekerja mendapat jaminan 

asuransi keselamatan kerja. 

     

4. Saya bekerja mendapat jaminan hari 

tua dari perusahaan. 

     

No. Pertanyaan STS TS RG S SS 

5.. Setiap saya mendapat kesulitan, rekan 

kerja mau memberikan bantuan 

kepada saya. 

     

6. Atasan terbuka kepada saya untuk 

mendiskusikan jika saya mempunyai 

masalahdalam bekerja. 

     

7. Atasan dan rekan di tempat kerja 

peduli dengan saya sebagai karyawan. 

     

8. Perusahaan memberikan bonus pada 

saya atas hasil kerja yang memuaskan. 

     

9. Saya mendapat pujian dari pimpinan 

atas hasil pekerjaan yang saya 

lakukan. 

     

10. Perusahaan memberi kesempatan 

promosi jabatan atau kenaikan pangkat 

kepada saya jika memenuhi 

persyaratan. 

     

11.. Pimpinan memberi kesempatan 

kepada saya untuk melakukan 

kreativitas dalam bekerja. 

     

12. Pimpinan memberikan kesempatan 

kepada saya untuk mengembangkan 

keterampilan dan kemampuan dalam 

bekerja. 
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Pertanyaan Tentang Kecerdasan Emosional (X2) 

No. Pertanyaan STS TS RG S SS 

1. Saya tahu kelemahan saya dan saya 

mengembangkan kemampuan yang saya 

miliki tanpa menutupi kelemahan 

tersebut. 

     

2. Saya tahu apa yang bisa saya lakukan 

dan yang tidak bisa saya lakukan. 
     

3. Saya tetap bisa tenang bahkan ketika 

saya marah atau panik karena sesuatu 

hal. 

     

4. Saya selalu mempertimbangkan 

perasaan orang lain ketika saya 

menyelesaikan konflik ditempat kerja. 

     

5. Kemampuan dan keterampilan saya 

menunjang pekerjaan yang saya 

lakukan. 

     

6. Saat sedang mengalami kegagalan, 

saya tidak mudah putus asa. 
     

7. Saya dapat merasakan apa yang sedang 

dirasakan oleh orang lain. 
     

8. Saya dapat menjadi pendengar yang 

baik saat rekan kerja saya berkeluh 

kesah. 

     

9. Saya dapat mendamaikan konflik yang 

terjadi diantara rekan kerja saya. 
     

10. Saya mampu bekerjasama dengan 

karyawan lain ditempat saya bekerja. 
     

 

Pertanyaan Tentang Kecerdasan Intelektual (X3) 

No. Pertanyaan STS TS RG S SS 

1. Saya mempunyai kemampuan berhitung 

yang baik. 
     

2. Saya mampu menyelesaiakan pekerjaan 

yang berhubungan dengan angka, 

menganalisis dan memperoleh hasil 

yang akurat. 

     

3. Saya memiliki kemampuan 

berkomunikasi secara urut, runtun, 

tertata tepat, sistematis dalam 

penempatan posisi diri. 

     

4. Saya mempunyai kemampuan 

membaca, menulis, berbicara serta 

menyampaikan pendapat dengan baik. 

     

5. Saya mempunyai kemampuan logika      
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dalam berpikir untuk menemukan fakta 

yang akurat serta memprediksi resiko 

yang ada.  

6. Saya selalu berpikir secara analitis dan 

kritis dalam setiap pengambilan 

keputusan. 

     

7. Saya mampu memecahkan masalah 

yang saya hadapi. 
     

8. Saya mampu mengingat urutan logis 

suatu kejadian dalam perusahaan. 
     

9. Saya mampu mengambil keputusan 

yang tepat dalam penyelesaian masalah. 
     

10. Saya mampu berpikir dengan jernih 

sebelum bertindak. 
     

11. Saya mampu mengingat kondisi 

ruangan kerja secara keseluruhan. 
     

12. Saya mampu mengenang pengalaman 

masa lalu sebagai pembelajaran di masa 

yang akan datang. 

     

 

 

Pertanyaan tentang Kecerdasan Spiritual (X4) 

No. Pertanyaan STS TS RG S SS 

 1. Saya memiliki kemampuan individu 

untuk bersikap adaptif secara spontan 

dan aktif. 

     

2. Saya mampu mempertimbangkan 

sesuatu yang harus dipertanggung 

jawabkan dari beberapa pilihan. 

     

3. Saya memiliki kemampuan untuk 

mengetahui batas wilayah yang 

nyaman untuk diri sendiri. 

     

4. 

 

 

Saya mampu merenungkan apa yang 

dipercayai dan apa yang dianggap 

bernilai. 

     

5. Saya memiliki kemampuan individu 

dalam menghadapi penderitaan dan 

menjadikan penderitaan yang dialami 

sebagai motivasi. 

     

6. Saya memiliki kemampuan individu 

dimana di saat mengalami sakit, saya 

akan menyadari keterbatasan saya. 

     

7. Saya memiliki kualitas hidup individu 

yang didasarkan pada tujuan hidup 

yang pasti. 
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8. Keenganan untuk melakukan kerugian 

yang tidak perlu. 
     

9. Saya selalu cenderung untuk melihat 

keterkaitan berbagai hal. 
     

10. Saya memiliki kemampuan untuk 

bekerja mandiri dan tidak tergantung 

dengan orang lain. 

     

 

Pertanyaan tentang Kompensasi (X5) 

No. Pertanyaan STS TS RG S SS 

1. Gaji yang saya terima sudah 

memenuhi kebutuhan hidup saya. 

     

2. Gaji yang diberikan instansi sudah 

sesuai dengan beban kerja saya. 

     

3. Gaji yang saya terima sudah sesuai 

dengan kompetensi yang saya miliki. 

     

4.. Tunjangan (kesehatan, makan, hari 

raya) yang diberikan instansi mampu 

menambah semangat bekerja. 

     

5.. Fasilitas-fasilitas (ruang kantor, 

tempat ibadah, kendaraan) yang 

diberikan instansi dapat menunjang 

pekerjaan saya dalam meningkatkan 

kinerja. 

     

6. Peralatan dan perlengkapan kerja 

dalam instansi yang saya pakai saat ini 

masih layak pakai. 

     

7. Pekerjaan yang diberikan instansi 

sudah sesuai dengan tugas pokok, 

fungsi, tata kerja, dan uraian tugas 

jabatan. 

     

8. Pekerjaan yang diberikan instansi 

sudah sesuai dengan tugas pokok, 

fungsi, tata kerja dan uraian tugas 

jabatan. 

     

9. Saya memiliki rekan kerja yang 

kompeten dilingkungan instansi saya. 

     

10. Instansi secara rutin mengadakan 

pelatihan untuk meningkatkan kinerja 

pegawai. 
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Pertanyaan tentang Tingkat Pendidikan (X6) 

No. Pertanyaan STS TS RG S SS 

1. Apakah Bapak/Ibu setuju karyawan 

harus mempunyai tingkat pendidikan 

formal SMA. 

     

2. Apakah Bapak/Ibu setuju karyawan 

harus mempunyai tingkat pendidikan 

formal Strata Satu/S1. 

     

3. Apakah Bapak/Ibu setuju karyawan 

harus mempunyai tingkat pendidikan 

formal Master/S2. 

     

4. Kepribadian saya menunjang 
penyelesaian pekerjaan yang 
diberikan. 

     

5. Saya mempunyai sikap yang baik 
dalam membangun relasi dan 
menghadapi masalah dalam 
pekerjaan. 

     

6. Saya senang dengan pekerjaan yang 
sedang saya lakukan. 
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UJI VALIDITAS KUESIONER 

DALAM VARIABEL KINERJA KARYAWAN (KK) 

 

Correlations 

  KKI KK2 KK3 KK5 KK6 KK7 KK8 KK9 KK10 KINERJA 

KKI Pearson Correlation 1 .285
**
 .525

**
 .365

**
 .185

*
 1.000

**
 .493

**
 .030 -.103 .833

**
 

Sig. (2-tailed)  .001 .000 .000 .040 .000 .000 .743 .256 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KK2 Pearson Correlation .285
**
 1 .190

*
 .190

*
 .381

**
 .285

**
 .278

**
 .342

**
 .167 .550

**
 

Sig. (2-tailed) .001  .034 .034 .000 .001 .002 .000 .063 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KK3 Pearson Correlation .525
**
 .190

*
 1 .147 .350

**
 .525

**
 .414

**
 .238

**
 -.050 .647

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .034  .103 .000 .000 .000 .008 .582 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KK5 Pearson Correlation .365
**
 .190

*
 .147 1 -.003 .365

**
 .058 -.042 -.139 .421

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .034 .103  .974 .000 .519 .641 .123 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KK6 Pearson Correlation .185
*
 .381

**
 .350

**
 -.003 1 .185

*
 .341

**
 .409

**
 .145 .517

**
 

Sig. (2-tailed) .040 .000 .000 .974  .040 .000 .000 .109 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 
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KK7 Pearson Correlation 1.000
**
 .285

**
 .525

**
 .365

**
 .185

*
 1 .493

**
 .030 -.103 .833

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .040  .000 .743 .256 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KK8 Pearson Correlation .493
**
 .278

**
 .414

**
 .058 .341

**
 .493

**
 1 .162 .022 .623

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .002 .000 .519 .000 .000  .073 .810 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KK9 Pearson Correlation .030 .342
**
 .238

**
 -.042 .409

**
 .030 .162 1 .460

**
 .429

**
 

Sig. (2-tailed) .743 .000 .008 .641 .000 .743 .073  .000 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KK10 Pearson Correlation -.103 .167 -.050 -.139 .145 -.103 .022 .460
**
 1 .203

*
 

Sig. (2-tailed) .256 .063 .582 .123 .109 .256 .810 .000  .023 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KINERJA Pearson Correlation .833
**
 .550

**
 .647

**
 .421

**
 .517

**
 .833

**
 .623

**
 .429

**
 .203

*
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .023  

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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UJI VALIDITAS KUESIONER 

DALAM VARIABEL MOTIVASI KERJA (MK) 

Correlations 

  

MK1 MK2 MK3 MK4 MK5 MK6 MK7 MK8 MK9 MK10 MK11 MK12 

MOTIVAS

I 

MK1 Pearson 

Correlation 

1 .324
**
 -.149 .508

**
 .031 .118 .064 .118 .219

*
 .197

*
 .508

**
 .106 .462

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .099 .000 .732 .192 .477 .192 .014 .029 .000 .242 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

MK2 Pearson 

Correlation 

.324
**
 1 .150 .194

*
 .342

**
 .306

**
 -.002 .306

**
 .386

**
 .337

**
 .194

*
 -.085 .567

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .097 .031 .000 .001 .987 .001 .000 .000 .031 .350 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

MK3 Pearson 

Correlation 

-.149 .150 1 -.021 .375
**
 .385

**
 -.144 .385

**
 .211

*
 .113 -.021 .164 .375

**
 

Sig. (2-tailed) .099 .097  .818 .000 .000 .111 .000 .019 .212 .818 .069 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

MK4 Pearson 

Correlation 

.508
**
 .194

*
 -.021 1 -.042 .365

**
 .018 .365

**
 .037 .056 1.000

**
 .359

**
 .581

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .031 .818  .641 .000 .845 .000 .686 .540 .000 .000 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 
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MK5 Pearson 

Correlation 

.031 .342
**
 .375

**
 -.042 1 .030 .054 .030 .259

**
 .200

*
 -.042 -.071 .317

**
 

Sig. (2-tailed) .732 .000 .000 .641  .743 .552 .743 .004 .026 .641 .433 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

MK6 Pearson 

Correlation 

.118 .306
**
 .385

**
 .365

**
 .030 1 -.259

**
 1.000

**
 .302

**
 .010 .365

**
 .337

**
 .657

**
 

Sig. (2-tailed) .192 .001 .000 .000 .743  .004 .000 .001 .916 .000 .000 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

MK7 Pearson 

Correlation 

.064 -.002 -.144 .018 .054 -.259
**
 1 -.259

**
 .285

**
 .711

**
 .018 -.101 .300

**
 

Sig. (2-tailed) .477 .987 .111 .845 .552 .004  .004 .001 .000 .845 .263 .001 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

MK8 Pearson 

Correlation 

.118 .306
**
 .385

**
 .365

**
 .030 1.000

**
 -.259

**
 1 .302

**
 .010 .365

**
 .337

**
 .657

**
 

Sig. (2-tailed) .192 .001 .000 .000 .743 .000 .004  .001 .916 .000 .000 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

MK9 Pearson 

Correlation 

.219
*
 .386

**
 .211

*
 .037 .259

**
 .302

**
 .285

**
 .302

**
 1 .508

**
 .037 -.013 .615

**
 

Sig. (2-tailed) .014 .000 .019 .686 .004 .001 .001 .001  .000 .686 .885 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 
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MK10 Pearson 

Correlation 

.197
*
 .337

**
 .113 .056 .200

*
 .010 .711

**
 .010 .508

**
 1 .056 -.148 .587

**
 

Sig. (2-tailed) .029 .000 .212 .540 .026 .916 .000 .916 .000  .540 .100 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

MK11 Pearson 

Correlation 

.508
**
 .194

*
 -.021 1.000

**
 -.042 .365

**
 .018 .365

**
 .037 .056 1 .359

**
 .581

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .031 .818 .000 .641 .000 .845 .000 .686 .540  .000 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

MK12 Pearson 

Correlation 

.106 -.085 .164 .359
**
 -.071 .337

**
 -.101 .337

**
 -.013 -.148 .359

**
 1 .322

**
 

Sig. (2-tailed) .242 .350 .069 .000 .433 .000 .263 .000 .885 .100 .000  .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

MOTIVAS

I 

Pearson 

Correlation 

.462
**
 .567

**
 .375

**
 .581

**
 .317

**
 .657

**
 .300

**
 .657

**
 .615

**
 .587

**
 .581

**
 .322

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000  

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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UJI VALIDITAS KUESIONER 

DALAM VARIABEL KECERDASAN EMOSIONAL (KE) 

 

Correlations 

  KE1 KE2 KE3 KE4 KE5 KE6 KE7 KE8 KE10 EMOSIONAL 

KE1 Pearson Correlation 1 .111 .111 .276
**
 .083 .111 .256

**
 .183

*
 .216

*
 .453

**
 

Sig. (2-tailed)  .219 .219 .002 .360 .219 .004 .042 .016 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KE2 Pearson Correlation .111 1 1.000
**
 .398

**
 .240

**
 1.000

**
 .234

**
 .103 .174 .808

**
 

Sig. (2-tailed) .219  .000 .000 .007 .000 .009 .257 .053 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KE3 Pearson Correlation .111 1.000
**
 1 .398

**
 .240

**
 1.000

**
 .234

**
 .103 .174 .808

**
 

Sig. (2-tailed) .219 .000  .000 .007 .000 .009 .257 .053 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KE4 Pearson Correlation .276
**
 .398

**
 .398

**
 1 .447

**
 .398

**
 .268

**
 .072 -.015 .610

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .000  .000 .000 .003 .427 .868 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KE5 Pearson Correlation .083 .240
**
 .240

**
 .447

**
 1 .240

**
 .020 .096 -.125 .418

**
 

Sig. (2-tailed) .360 .007 .007 .000  .007 .826 .289 .166 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 
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KE6 Pearson Correlation .111 1.000
**
 1.000

**
 .398

**
 .240

**
 1 .234

**
 .103 .174 .808

**
 

Sig. (2-tailed) .219 .000 .000 .000 .007  .009 .257 .053 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KE7 Pearson Correlation .256
**
 .234

**
 .234

**
 .268

**
 .020 .234

**
 1 .118 .270

**
 .551

**
 

Sig. (2-tailed) .004 .009 .009 .003 .826 .009  .192 .002 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KE8 Pearson Correlation .183
*
 .103 .103 .072 .096 .103 .118 1 .081 .317

**
 

Sig. (2-tailed) .042 .257 .257 .427 .289 .257 .192  .371 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KE10 Pearson Correlation .216
*
 .174 .174 -.015 -.125 .174 .270

**
 .081 1 .412

**
 

Sig. (2-tailed) .016 .053 .053 .868 .166 .053 .002 .371  .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

EMOSIONAL Pearson Correlation .453
**
 .808

**
 .808

**
 .610

**
 .418

**
 .808

**
 .551

**
 .317

**
 .412

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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UJI VALIDITAS KUESIONER 

DALAM VARIABEL KECERDASAN INTELEKTUAL (KI) 

Correlations 

  KI1 KI2 KI3 KI4 KI6 KI8 KI9 KI11 INTELEKTUAL 

KI1 Pearson Correlation 1 -.211
*
 .197

*
 .622

**
 .180

*
 -.210

*
 -.216

*
 .034 .221

*
 

Sig. (2-tailed)  .018 .028 .000 .046 .019 .016 .704 .013 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KI2 Pearson Correlation -.211
*
 1 .635

**
 -.152 .223

*
 .501

**
 .988

**
 .510

**
 .829

**
 

Sig. (2-tailed) .018  .000 .091 .013 .000 .000 .000 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KI3 Pearson Correlation .197
*
 .635

**
 1 .158 .223

*
 .259

**
 .610

**
 .444

**
 .828

**
 

Sig. (2-tailed) .028 .000  .081 .013 .004 .000 .000 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KI4 Pearson Correlation .622
**
 -.152 .158 1 .223

*
 -.095 -.159 .116 .276

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .091 .081  .013 .292 .078 .198 .002 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KI6 Pearson Correlation .180
*
 .223

*
 .223

*
 .223

*
 1 .192

*
 .219

*
 .179

*
 .435

**
 

Sig. (2-tailed) .046 .013 .013 .013  .032 .014 .047 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KI8 Pearson Correlation -.210
*
 .501

**
 .259

**
 -.095 .192

*
 1 .513

**
 .165 .502

**
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Sig. (2-tailed) .019 .000 .004 .292 .032  .000 .067 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KI9 Pearson Correlation -.216
*
 .988

**
 .610

**
 -.159 .219

*
 .513

**
 1 .451

**
 .809

**
 

Sig. (2-tailed) .016 .000 .000 .078 .014 .000  .000 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KI11 Pearson Correlation .034 .510
**
 .444

**
 .116 .179

*
 .165 .451

**
 1 .643

**
 

Sig. (2-tailed) .704 .000 .000 .198 .047 .067 .000  .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

INTELEKTUAL Pearson Correlation .221
*
 .829

**
 .828

**
 .276

**
 .435

**
 .502

**
 .809

**
 .643

**
 1 

Sig. (2-tailed) .013 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000  

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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

DALAM VARIABEL KECERDASAN SPIRITUAL (KS) 

Correlations 

  KS2 KS3 KS4 KS5 KS6 KS7 KS8 KS9 KS10 SPIRITUAL 

KS2 Pearson Correlation 1 .285
**
 .190

*
 .078 .190

*
 .273

**
 .139 .075 .285

**
 .411

**
 

Sig. (2-tailed)  .001 .034 .386 .034 .002 .123 .409 .001 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KS3 Pearson Correlation .285
**
 1 .365

**
 .337

**
 .525

**
 .226

*
 .364

**
 .354

**
 1.000

**
 .859

**
 

Sig. (2-tailed) .001  .000 .000 .000 .012 .000 .000 .000 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KS4 Pearson Correlation .190
*
 .365

**
 1 .359

**
 .147 .250

**
 .116 .342

**
 .365

**
 .569

**
 

Sig. (2-tailed) .034 .000  .000 .103 .005 .198 .000 .000 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KS5 Pearson Correlation .078 .337
**
 .359

**
 1 .086 .117 .192

*
 .930

**
 .337

**
 .622

**
 

Sig. (2-tailed) .386 .000 .000  .340 .194 .032 .000 .000 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KS6 Pearson Correlation .190
*
 .525

**
 .147 .086 1 .015 .317

**
 .113 .525

**
 .514

**
 

Sig. (2-tailed) .034 .000 .103 .340  .868 .000 .211 .000 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KS7 Pearson Correlation .273
**
 .226

*
 .250

**
 .117 .015 1 .069 .152 .226

*
 .437

**
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Sig. (2-tailed) .002 .012 .005 .194 .868  .444 .091 .012 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KS8 Pearson Correlation .139 .364
**
 .116 .192

*
 .317

**
 .069 1 .207

*
 .364

**
 .498

**
 

Sig. (2-tailed) .123 .000 .198 .032 .000 .444  .021 .000 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KS9 Pearson Correlation .075 .354
**
 .342

**
 .930

**
 .113 .152 .207

*
 1 .354

**
 .641

**
 

Sig. (2-tailed) .409 .000 .000 .000 .211 .091 .021  .000 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KS10 Pearson Correlation .285
**
 1.000

**
 .365

**
 .337

**
 .525

**
 .226

*
 .364

**
 .354

**
 1 .859

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .012 .000 .000  .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

SPIRITUAL Pearson Correlation .411
**
 .859

**
 .569

**
 .622

**
 .514

**
 .437

**
 .498

**
 .641

**
 .859

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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UJI VALIDITAS KUESIONER 

DALAM VARIABEL KOMPENSASI (K) 

Correlations 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K10 KOMPENSASI 

K1 Pearson Correlation 1 .005 .005 -.017 .005 .036 .069 .005 .184
*
 

Sig. (2-tailed)  .957 .957 .847 .959 .695 .444 .957 .041 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

K2 Pearson Correlation .005 1 1.000
**
 .149 .174 .123 .088 1.000

**
 .792

**
 

Sig. (2-tailed) .957  .000 .099 .054 .174 .331 .000 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

K3 Pearson Correlation .005 1.000
**
 1 .149 .174 .123 .088 1.000

**
 .792

**
 

Sig. (2-tailed) .957 .000  .099 .054 .174 .331 .000 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

K4 Pearson Correlation -.017 .149 .149 1 .606
**
 .474

**
 .392

**
 .149 .527

**
 

Sig. (2-tailed) .847 .099 .099  .000 .000 .000 .099 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

K5 Pearson Correlation .005 .174 .174 .606
**
 1 .730

**
 .556

**
 .174 .645

**
 

Sig. (2-tailed) .959 .054 .054 .000  .000 .000 .054 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 
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K6 Pearson Correlation .036 .123 .123 .474
**
 .730

**
 1 .613

**
 .123 .607

**
 

Sig. (2-tailed) .695 .174 .174 .000 .000  .000 .174 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

K7 Pearson Correlation .069 .088 .088 .392
**
 .556

**
 .613

**
 1 .088 .544

**
 

Sig. (2-tailed) .444 .331 .331 .000 .000 .000  .331 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

K10 Pearson Correlation .005 1.000
**
 1.000

**
 .149 .174 .123 .088 1 .792

**
 

Sig. (2-tailed) .957 .000 .000 .099 .054 .174 .331  .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

KOMPENSASI Pearson Correlation .184
*
 .792

**
 .792

**
 .527

**
 .645

**
 .607

**
 .544

**
 .792

**
 1 

Sig. (2-tailed) .041 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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

DALAM VARIABEL TINGKAT PENDIDIKAN (TP) 

Correlations 

  TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 PENDIDIKAN 

TP1 Pearson Correlation 1 .117 .365
**
 .168 .134 -.008 .451

**
 

Sig. (2-tailed)  .194 .000 .062 .137 .930 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 

TP2 Pearson Correlation .117 1 .123 .360
**
 .502

**
 .309

**
 .611

**
 

Sig. (2-tailed) .194  .174 .000 .000 .000 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 

TP3 Pearson Correlation .365
**
 .123 1 .337

**
 .389

**
 .323

**
 .693

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .174  .000 .000 .000 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 

TP4 Pearson Correlation .168 .360
**
 .337

**
 1 .615

**
 .484

**
 .718

**
 

Sig. (2-tailed) .062 .000 .000  .000 .000 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 

TP5 Pearson Correlation .134 .502
**
 .389

**
 .615

**
 1 .514

**
 .785

**
 

Sig. (2-tailed) .137 .000 .000 .000  .000 .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 
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TP6 Pearson Correlation -.008 .309
**
 .323

**
 .484

**
 .514

**
 1 .663

**
 

Sig. (2-tailed) .930 .000 .000 .000 .000  .000 

N 124 124 124 124 124 124 124 

PENDIDIKAN Pearson Correlation .451
**
 .611

**
 .693

**
 .718

**
 .785

**
 .663

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 124 124 124 124 124 124 124 

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

DALAM VARIABEL KINERJA KARYAWAN (KK) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.745 .739 9 

 

 

 

Scale Statistics 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

KKI 3.2984 .81630 124 

KK2 4.2016 .40283 124 

KK3 4.1532 .44254 124 

KK5 3.8629 .57502 124 

KK6 4.3468 .49459 124 

KK7 3.2984 .81630 124 

KK8 3.9919 .45076 124 

KK9 4.5000 .50203 124 

KK10 4.5968 .49254 124 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

KKI 32.9516 5.412 .710 . .658 

KK2 32.0484 7.624 .444 . .723 

KK3 32.0968 7.275 .546 . .708 

KK5 32.3871 7.670 .243 . .751 

KK6 31.9032 7.503 .379 . .729 

KK7 32.9516 5.412 .710 . .658 

KK8 32.2581 7.315 .515 . .712 

KK9 31.7500 7.750 .276 . .743 

KK10 31.6532 8.423 .038 . .774 
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Mean Variance Std. Deviation N of Items 

36.2500 8.774 2.96216 9 
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UJI RELIABILITAS KUESIONER 

DALAM VARIABEL MOTIVASI KERJA (MK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.729 .736 12 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

MK1 3.8065 .52075 124 

MK2 3.9274 .63978 124 

MK3 4.4274 .49671 124 

MK4 3.8629 .57502 124 

MK5 4.5000 .50203 124 

MK6 3.2984 .81630 124 

MK7 3.8790 .74999 124 

MK8 3.2984 .81630 124 

MK9 4.2177 .65717 124 

MK10 3.7823 1.09367 124 

MK11 3.8629 .57502 124 

MK12 3.9113 .57044 124 
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Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

46.7742 17.168 4.14344 12 

Item-Total Statistics 

 

 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

MK1 42.9677 15.446 .354 . .714 

MK2 42.8468 14.570 .448 . .701 

MK3 42.3468 15.871 .266 . .723 

MK4 42.9113 14.732 .477 . .700 

MK5 42.2742 16.103 .202 . .729 

MK6 43.4758 13.390 .521 . .687 

MK7 42.8952 15.867 .124 . .745 

MK8 43.4758 13.390 .521 . .687 

MK9 42.5565 14.249 .501 . .694 

MK10 42.9919 13.049 .370 . .721 

MK11 42.9113 14.732 .477 . .700 

MK12 42.8629 15.973 .191 . .731 
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UJI RELIABILITAS KUESIONER 

DALAM VARIABEL KECERDASAN EMOSIONAL (KE) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.741 .751 9 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

KE1 4.2984 .50974 124 

KE2 4.5000 .50203 124 

KE3 4.5000 .50203 124 

KE4 4.0242 .46789 124 

KE5 4.0323 .54003 124 

KE6 4.5000 .50203 124 

KE7 4.2823 .65717 124 

KE8 4.1210 .39494 124 

KE10 4.5081 .60480 124 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

KE1 34.4677 6.284 .284 . .739 

KE2 34.2661 5.335 .726 . .666 

KE3 34.2661 5.335 .726 . .666 

KE4 34.7419 5.949 .483 . .708 

KE5 34.7339 6.343 .234 . .749 

KE6 34.2661 5.335 .726 . .666 

KE7 34.4839 5.748 .346 . .736 

KE8 34.6452 6.751 .177 . .749 

KE10 34.2581 6.291 .202 . .759 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

38.7661 7.270 2.69631 9 
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UJI RELIABILITAS KUESIONER 

DALAM VARIABEL KECERDASAN INTELEKTUAL (KI) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.742 .712 8 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

KI1 3.9194 .56449 124 

KI2 3.8065 .81328 124 

KI3 3.3065 1.02946 124 

KI4 4.0323 .54003 124 

KI6 4.2177 .41439 124 

KI8 4.1613 .57576 124 

KI9 3.8226 .78656 124 

KI11 3.9597 .66747 124 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

KI1 27.3065 10.605 .053 .475 .773 

KI2 27.4194 7.286 .722 .983 .648 

KI3 27.9194 6.498 .679 .532 .657 

KI4 27.1935 10.418 .118 .424 .763 

KI6 27.0081 10.089 .326 .139 .736 

KI8 27.0645 9.524 .356 .293 .730 

KI9 27.4032 7.495 .698 .980 .656 

KI11 27.2661 8.701 .501 .415 .704 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

31.2258 11.119 3.33457 8 
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UJI RELIABILITAS KUESIONER 

DALAM VARIABEL KECERDASAN SPIRITUAL (KS) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.793 .782 9 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

KS2 4.2016 .40283 124 

KS3 3.2984 .81630 124 

KS4 3.8629 .57502 124 

KS5 3.9113 .57044 124 

KS6 4.1532 .44254 124 

KS7 4.2339 .67606 124 

KS8 4.1613 .57576 124 

KS9 3.9113 .59826 124 

KS10 3.2984 .81630 124 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

KS2 30.8306 10.874 .307 . .793 

KS3 31.7339 7.693 .771 . .723 

KS4 31.1694 9.930 .439 . .779 

KS5 31.1210 9.733 .504 . .771 

KS6 30.8790 10.481 .410 . .783 

KS7 30.7984 10.276 .258 . .805 

KS8 30.8710 10.211 .356 . .789 

KS9 31.1210 9.571 .520 . .768 

KS10 31.7339 7.693 .771 . .723 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

35.0323 11.853 3.44276 9 
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UJI RELIABILITAS KUESIONER 

DALAM VARIABEL KOMPENSASI (K) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.779 .764 8 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

K1 3.9113 .57044 124 

K2 3.2984 .81630 124 

K3 3.2984 .81630 124 

K4 4.3065 .51288 124 

K5 4.2016 .66234 124 

K6 4.1532 .67528 124 

K7 4.2984 .67450 124 

K10 3.2984 .81630 124 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

K1 26.8548 11.962 .022 . .814 

K2 27.4677 8.495 .676 . .717 

K3 27.4677 8.495 .676 . .717 

K4 26.4597 10.738 .409 . .767 

K5 26.5645 9.809 .513 . .751 

K6 26.6129 9.946 .463 . .758 

K7 26.4677 10.251 .387 . .770 

K10 27.4677 8.495 .676 . .717 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

30.7661 12.376 3.51792 8 
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UJI RELIABILITAS KUESIONER 

DALAM VARIABEL TINGKAT PENDIDIKAN (TP) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.719 .734 6 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

TP1 3.8629 .57502 124 

TP2 4.1532 .67528 124 

TP3 3.2984 .81630 124 

TP4 4.1129 .49730 124 

TP5 4.1371 .56070 124 

TP6 4.0968 .63013 124 

 



130 
 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

TP1 19.7984 5.073 .236 .173 .737 

TP2 19.5081 4.447 .390 .275 .700 

TP3 20.3629 3.908 .446 .297 .692 

TP4 19.5484 4.510 .595 .431 .650 

TP5 19.5242 4.170 .668 .534 .621 

TP6 19.5645 4.362 .477 .346 .673 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

23.613 6.014 2.45243 6 
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UJI ASUMSI KLASIK DAN ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .906
a
 .820 .811 .14290 

a. Predictors: (Constant), PENDIDIKAN, EMOSIONAL, INTELEKTUAL, 

MOTIVASI, SPIRITUAL, KOMPENSASI 

b. Dependent Variable: KINERJA 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10.881 6 1.813 88.799 .000
a
 

Residual 2.389 117 .020   

Total 13.270 123    

a. Predictors: (Constant), PENDIDIKAN, EMOSIONAL, INTELEKTUAL, MOTIVASI, SPIRITUAL, 

KOMPENSASI 

b. Dependent Variable: KINERJA 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.214 .243  -.882 .380 

MOTIVASI .070 .065 .074 1.077 .284 

EMOSIONAL .326 .048 .298 6.796 .000 

INTELEKTUAL -.002 .044 -.003 -.047 .963 

SPIRITUAL .559 .070 .649 7.972 .000 

KOMPENSASI .140 .062 .187 2.265 .025 

PENDIDIKAN -.036 .086 -.045 -.423 .673 

a. Dependent Variable: KINERJA 
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UJI NORMALITAS 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 

N 124 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .13937580 

Most Extreme Differences Absolute .057 

Positive .057 

Negative -.039 

Kolmogorov-Smirnov Z .633 

Asymp. Sig. (2-tailed) .818 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Uji Multikolinieritas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.214 .243  -.882 .380   

MOTIVASI .070 .065 .074 1.077 .284 .326 3.071 

EMOSIONAL .326 .048 .298 6.796 .000 .802 1.248 

INTELEKTUAL -.002 .044 -.003 -.047 .963 .502 1.994 

SPIRITUAL .559 .070 .649 7.972 .000 .232 4.310 

KOMPENSASI .140 .062 .187 2.265 .025 .226 4.434 

PENDIDIKAN -.036 .086 -.045 -.423 .673 .134 7.461 

a. Dependent Variable: KINERJA 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 

 

 

 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.002 .139  -.014 .989 

MOTIVASI -.010 .037 -.043 -.272 .786 

EMOSIONAL .052 .027 .187 1.880 .063 

INTELEKTUAL -.039 .025 -.195 -1.545 .125 

SPIRITUAL .018 .040 .085 .460 .647 

KOMPENSASI -.005 .035 -.029 -.154 .878 

PENDIDIKAN .008 .049 .039 .161 .872 

a. Dependent Variable: ABS_RES1 
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UJI AUTOKORELASI 

Runs Test 

 
Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 -.01112 

Cases < Test Value 62 

Cases >= Test Value 62 

Total Cases 124 

Number of Runs 59 

Z -.721 

Asymp. Sig. (2-tailed) .471 

a. Median 
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Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KINERJA 124 3.33 4.89 4.0277 .32846 

MOTIVASI 124 3.00 4.83 3.8976 .34533 

EMOSIONAL 124 3.67 4.89 4.3070 .29995 

INTELEKTUAL 124 2.75 4.75 3.9056 .41664 

SPIRITUAL 124 2.89 4.78 3.8930 .38139 

KOMPENSASI 124 2.88 4.75 3.8481 .43972 

PENDIDIKAN 124 2.67 4.83 3.9434 .40874 

Valid N (listwise) 124     

 

 
 

 


