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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek/Subyek Penelitian 

1. Sejarah KSPPS BMT Amanah Ummah  

Tahun 1995. Didirikan oleh 14 orang pemuda lulusan short 

course “Perbankan Syariah” dengan modal awal per masing-masing 

orang antara Rp 100.000 s/d 500.000,- sehingga terkumpul Rp 

2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).  kemudian  

pada tanggal 15 Juli 1995 KSM-BMT Amanah Ummah diresmikan 

dengan keadaan yang sangat sederhana karena mebeler dan peralatan 

kantor sifatnya masih ’pinjam’. adapun tenaga kerja berjumlah 4 

orang dan menempati ruangan ukuran 3 x 3 M2 di daerah Darmorejo 

3 No. 4, Surabaya. 

Tahun 1999, Merupakan tahun perkembangan yang sulit, 

selain karena adanya pengaruh krisis ekonomi global yang melanda 

Indonesia. Perkembangan jumlah anggota mencapai 356 orang 

dengan outstanding simpanan mencapai Rp 47,8 juta dan outstanding 

pembiayaan mencapai Rp 68,6 juta.  

Tahun 2000, Bergabung dengan Koperasi Cahaya Amanah 

sebagai unit usaha simpan pinjam secara syariah dengan nama BMT 

Amanah Ummah.  
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Tahun 2006, Perkembangan usaha cukup signifikan dengan 

perolehan aset mencapai Rp 1,172 Milyard sehingga sesuai dengan 

ketentuan Lembaga Keuangan Syariah dan Dinas Koperasi dapat 

membentuk badan hukum secara terpisah. Pada tanggal 18 Juli 2006 

dihadapan Notaris resmi menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

BMT Amanah Ummah Jawa Timur. Kemudian pada tanggal 7 

Agustus 2006 telah disahkan oleh Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil 

dan Menengah Propinsi Jawa Timur.  

Tahun 2007, KJKS Amanah Ummah (lebih dikenal dengan 

nama tersebut) berpindah tempat ke lokasi yang cukup representatif 

untuk menjaring masyarakat mikro yaitu Jl Karah Agung no 42 B, 

Surabaya.  

Tahun 2009, KJKS Amanah Ummah mendirikan kantor 

Cabang pertamanya di Wilayah Sidoarjo tepatnya di Raya Sukodono 

41 Sidoarjo dan diikuti pendirian kantor cabang kedua diawal tahun 

2010 di Jl. Darmokali 79 Surabaya . 

Tahun 2016 sesuai dengan Keputusan Kementrian Koperasi 

maka KJKS Amanah Ummah berubah nama menjadi Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Amanah 

Ummah Jawa Timur. 

Dan pada tahun 2016, KSPPS BMT Amanah Ummah 

menempati kantor baru di Jl. Ahmad Yani Frontag Road 151-P 



 

 

3 

sebagai kantor pusat, dan kantor karah dijadikan sebagai kantor kas 

karah agung. 

2. Visi dan Misi KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya  

Visi  

 “Dengan ridho Allah SWT menjadi koperasi syariah terdepan dan 

terdekat dihati masyarakat ekonomi mikro kecil” 

 Misi 

1. Memberikan pelayanan dan pendampingan kepada anggota yang   

memiliki usaha mikro kecil untuk meningkatkan kualitas hidup 

2.  Membudayakan dan mendekatkan masyarakat pada koperasi 

syariah  agar menjadi anggota dan bermuamalah secara syariah 

3. Struktur organisasi KSPPS Amanah Ummah Surabaya 

 Struktur organisasi dalam suatu perusahaan merupakan elemen 

yang penting aktivitas suatu perusahaan. Sehingga perlunya struktur 

organisasi yang jelas dalam suatu perusahaan. Dengan adanya 

strruktur yang jelas perusahaan dengan mudah akan dapat mencapai 

tujuan yang diinginkan karena adanya tanggung jawab dan 

kewajiban bagi karyawannya. Sehungga mereka akan 

melaksanakannya sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Adapun 
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struktur organisasi KSPPS Amanah Ummah Surabaya adalah 

sebagai berikut :  

Gambar 4.1 Diagram Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alamat Kantor 

Adapun kantor KSPPS BMT Amanah Ummah berada di 4 titik di 

kota Surabaya dan Sidoarjo. Diantaranya: 

1. Kantor Pusat Surabaya  : Ruko Grand Ahmad Yani Frontage                                      

   Road 151-P Surabaya. 

2. Kantor Cabang Sidoarjo : Jl. Raya Sukodono 41 , Sidoarjo  

3. Kantor Kas Karah   : Jl. Karah Agung No. 42, Surabaya 

4. Kantor Kas Darmokali : Jl. Darmokali No. 79, Surabaya 
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5. Produk dan jasa KSPPS Amanah Ummah Surabaya 

Kegiatan usaha utama KSPPS BMT Amanah Ummah adalah 

menyediakan Program simpanan dan pembiayaan kepada masyarakat, 

terutama masyarakat kecil menengah dengan sistem syari’ah yang 

meliputi berbagai macam simpanan serta jenis pembiayaan.  

Ada beberapa jenis simpanan di KSPS BMT Amanah Ummah, 

meliputi : 

1. Simpanan Harian, yang meliputi :  

a. Simpanan Tilmidzun 

b. Simpanan Aqiqoh 

c. Simpanan Fitri 

d. Simpanan Walimah 

e. Simpanan Qurban 

2. Simpanan Berjangka, yang meliputi : 

a. Simpanan Mudharabah Muqoyyadah 

b. Simpanan Berjangka Investasi 

c. Simpanan Sejahtera 

d. Simpanan Beasiswa 

e. Simpanan Haji dan Umroh 

Beberapa Jenis Pembiayaan untuk mayarakat, terdiri dari : 

1. Pembiayaan Bagi hasil, meliputi : Mudharabah  dan Musyarakah 

2. Pembiayaan Jual Beli, meliputi : Murabahah. (Produktif dan 

Konsumtif) 
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3. Pembiayaan Jasa, meliputi : Kafalah, Hawalah, Ijaroh, Rahn. 

Selain menyediakan simpanan dan program pembiayaan untuk 

kalangan masyarakat, KSPPS BMT Amanah Ummah juga melayani 

dalam divisi Baitul Maal, yang terdiri dari : 

1. Zakat 

2. Infaq Shodaqoh 

3. Wakaf 

B. Deskripsi Haasil Penelitian 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini didapat dari kuisioner yang diisi 

oleh para responden yang secara garis besar dijelaskan sebagai berikut. : 

1. Karakteristik Responden 

Total responden yang diteliti adalah 55 orang yang terdiri dari 

karyawan kantor pusat, cabang, maupun kantor kas. Berdasarkan hasil 

tanggapan responden, maka dibawah ini penulis menjelaskan terlebih 

dahulu mengenia identitas responden. Karakteristik responden 

diidentifikasi berdasarkan jabatan, jenis kelamin dan lama bekerja. 

Berikut disajikan hasil penelitian dari identifikasi karakteristik 

responden. 

a. Jenis Kelamin 

Berdasarkan identifikasi menurut jenis kelamin akan 

dilihat jumlah responden laki-laki dan perempuan, yang 

hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut ini : 
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Tabel  4.1 Jenis Kelamin Responden 

T

a

b

T

a

S

u

m

b

Sumber : Data yang diolah 

 

Data diatas menunjukkan bahwa dari 55 responden yang 

diteliti, terdiri dari  laki-laki sebanyak 18 orang atau 33 % 

dan responden  perempuan sebanyak 37 orang atau 67 %. 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas karyawan di BMT 

Amanah Ummah Surabaya adalah Karyawan perempuan. 

b. Jabatan Responden 

Berdasarkan identifikasi adapun jabatan responden 

terbagi menjadi bebrapa bagian. Adapun klasifikasi jabatan 

responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

berikut ini : 

Tabel 4.2 Jabatan Responden 

 

 

 

 

 

Sumber: Data yang diolah     

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 18 orang 33 % 

Wanita 37 orang 67 % 

Devisi Jumlah Karyawan 

Customer Service 4 

Back Office 23 

Marketing 18 

Driver 4 

Office Boy 6 
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Dari data diatas menunjukkan bahwa  responden paling 

banyak adalah para staff back office, yakni berjumlah 23 orang. 

2. Uji Instrumen 

Pengujian instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan dua 

tahap, yakni uji validitas dan reliabilitas. 

a. Uji validitas 

Menurut (Arikunto dan Septianto : 2010), Suatu instrument 

yang valid mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.  

Pengujian ini  dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen dari 

setiap varibel valid ataukah tidak, yang dapat diketahui dengan 

analisa berikut : 

1) Jika r-hitung positif dan lebih besar daripada r-tabel, maka  

  instrumen variabel dinyatakan valid. 

2) Jika r-hitung negatif dan atau lebih kecil daripada r-tabel,  

  maka instrumen variabel dinyatakan tidak valid. 

Nilai taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 0,05. Dengan 55 responden, maka  (55 -1) = 54. Adapun nilai 

r-tabel untuk df 54 pada taraf signifikansi 0,05 adalah 0,222. maka 

dapat disimpulkan bahwa instrumen variabel kompensasi, penilaian 

kinerja, dan motivasi kerja adalah valid sebagaimana tertera di kolom 

nilai corrected item-total correlation, karena semuanya memiliki nilai 

lebih besar dari 0,222. Dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.3.Hasil Uji Validitas Variabel Kompensasi 

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 

Item1 36.6364 9.013 .435 .299 .892 

Item2 36.6000 8.207 .748 .668 .867 

Item3 36.5818 8.433 .666 .598 .874 

Item4 36.6364 8.162 .755 .713 .866 

Item5 36.5818 8.433 .666 .590 .874 

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS, data diolah 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Peniaian Kinerja 

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 

Item1 18.0182 2.500 .294 .113 .657 

Item2 18.1273 2.187 .408 .235 .609 

Item3 18.1455 2.127 .450 .242 .588 

Item4 18.0909 2.158 .586 .373 .531 

Item5 18.0182 2.426 .343 .129 .636 

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS, data diolah 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi Kerja 

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 

Item1 22.9455 2.608 .413 .218 .686 

Item2 23.0182 2.389 .558 .405 .639 

Item3 23.0364 2.369 .572 .399 .634 

Item4 23.0364 2.369 .572 .492 .634 

Item5 22.9273 2.550 .461 .243 .671 

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS, data diolah 

Berdasarkan ketiga tabel diatas bahwa uji validitas variabel 

kompensasi, penilaian kinerja serta motivasi krja dapat disimpulkan bahwa 

semua item pertanyaan adalah valid. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai 

corrected item total correlation untuk tiap-tiap item pertanyaan lebih besar 

dari 0,222. 

b. Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan nilai 

cronbach alpha. dengan membandingkan nilai r-tabel dengan nilai 

cronbach alpha akan dapat diketahui intrumen bersifat reliabel ataukah 

tidak. Dan hasil yang didapatkan melelui uji reliabilitas dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa seluruh intrumen penelitian reliabel, karena 

memiliki nilai cronbach alpha lebih besar dari r-tabe yaitu lebih dari 

0,70 ( Ghozali, 2016:46), sebagaimana dijelaskan oleh tabel berikut : 



 

 

11 

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Kompensasi, 

Penilaian Kinerja, Motivasi Kerja 

Variabel Cronbach Alpha Standart Reliabel Keterangan 

Kompensasi 0,888 0,70 Reliabel 

Penilaian Kinerja 0,703 0,70 Reliabel 

Motivasi Kerja 0,708 0,70 Reliabel 

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS, data diolah 

Berdasarkan tabel 4.6 bahwa nilai Alpha menunjukkan tingkat 

reliabilitas dari pernyataan dalam instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah reliabel. Sehingga didapat  suatu kesimpulan  bahwa nilai Alpha > 

0,70 berarti semua pernyataan untuk masing-masing variabel adalah reliabel 

untuk digunakan sebagai instrument penelitian. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini dijelaskan melalui beberapa 

tahap, yakni : 

a. Uji Normalitas  

Pengujian normalitas data dilakukan dengan metode 

kolmogorov-smirnov dengan taraf signifikansi 0,05 dan didapati hasil 

dari pengujian menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi (p) > 0,05 yakni sebesar (0,76 

>0,05 sebagaimana dijelaskan oleh tabel berikut : 
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Tabel 4.7  Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Tes 

 Unstandardized Residual 

N 55 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.13914312 

Most Extreme 

Differences 
Absolute .113 

Positive .075 

Negative -.113 

Test Statistic .113 

Asymp. Sig. (2-tailed) .076c 

Exact Sig. (2-tailed) .448 

Point Probability .000 

a. Test distribution is Normal.  

b. Calculated from data.  

c. Lilliefors Significance Correction.  

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS, data diolah 

Disamping itu, hal ini juga dapat dilihat dari grafik Q-Q Plot, yang 

bertujuan menggambarkan pola distribusi data. Dapat dilihat bahwa data 

berdistribusi normal karena titik atau bulatan kecil tersebar mengikuti arah 

garis linier. 
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Gambar 4.2 Grafik Q-Q Plot 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS, data diolah 

b. Uji Kolonieritas 

Dasar pengambilan keputusan uji kolonierotas adalah sebagai 

berikut : 

1) Jika nilai tolerance < 0,10 maka terjadi gejala kolonieritas, begitu 

pula sebaliknya. 

2) Jika nilai VIF (Variance Inflation Factor) > 10 maka terjadi gejala 

kolonieritas,  begitu pula sebaliknya. (Ghozali, 2016:108) 

Adapun Hasil dari pengujian kolonieritas menunjukkan bahwa 

tidak terjadi gejala kolonieritas dalam model regresi. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai tolerance 0,120 > 0,10 dan nilai VIF 

(Variance Inflation Factor) 8,36 < 10 sebagaimana dijelaskan oleh 

tabel berikut : 
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 Tabel 4.8 Hasil Uji Kolonieritas  

 

Model 

 

Unstandarcited 

B 

 

Coefficients 

Std Error 

 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

 

t 

 

Sig 

 

Collinearity 

Tolerance 

 

Statistics 

VIF 

Constant 7.138 2.240  3.187 .002   

Kompensasi .497 .279 .505 1.781 .081 .120 8.359 

Penilaian 

Kinerja 

.193 .259 .211 .743 .461 .120 8.359 

a. Dependent Variabel : Motivasi Kerja  

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS, data diolah 

 

c. Uji Heterokesdatisitas 

Uji Heteroskesdatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik seyogyanya tidak terjadi 

heterokesdatisitas. Dasar pengambilan keputusan pada uji ini yakni jika nilai 

signifikan lebih besar dari 0,05, kesimpulannya adalah tidak terjadi 

heterokesdatisitas. 
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 Tabel 4.9 Hasil Uji  Heterokesdatisitas 

 

Hasil dari penggujian menunjukkan tidka terjadi heteroskedisitas, 

karena nilai signifikan dari variabel kompensasi 0,081>0,05 dan variabel 

penilaian kinerja 0,461>0,05 sebagaimana dijelaskan diatas. 

4. Regresi Linier Berganda 

Hasil analisa dengan menggunakan model regresi linier 

berganda yang telah memenuhi uji asumsi klasik dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 

 

 

Model 

 

Unstandarcited 

B 

 

Coefficients 

Std Error 

 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

 

t 

 

Sig 

 

Collinearity 

Tolerance 

 

Statistics 

VIF 

Constant 7.138 2.240  3.187 .002   

Kompensasi .497 .279 .505 1.781 .081 .120 8.359 

Penilaian 

Kinerja 

.193 .259 .211 .743 .461 .120 8.359 
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Tabel 4.10 Hasil Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficien

ts 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.869 2.799  2.097 .041 

Kompensasi 

(X1) 

.659 .108 .669 6.100 .000 

Penilaian 

Kinerja (X2) 

.088 .128 .075 .687 .495 

a. Dependent Variable: Motivasi (Y) 

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS, data diolah 

Dari hasil diatas maka dapat disimpulkan hasil regresi linier 

berganda dalam penelitian ini adalah : Y = 5,869 + 0,659X1 + 

0,088X3 

Nilai konstanta dalam model regresi ini adalah 5,869 yang 

artinya jika nilai kompensasi dan penilaian kinerja adalah 0 maka nilai 

variabel motivasi akan mengalami peningkatan sebesar 5,869 atau 

digenapkan menjadi 5,9 %. Adapun nilai koefisien variabel 

kompensasi adalah positif sebesar 0,659 yang menandakan setiap 

kenaikan nilai variabel kompensasi sebesar 1x maka akan menaikkan 
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nilai variabel motivasi (Y) sebesar 0,659 % dengan asumsi variabel 

bebas lainya tetap. 

Begitupun dengan nilai koefisien variabel penilaian kinerja 

positif sebesar 0,088 menandakan bahwa setiap kenaikan 1x akan 

menaikkan nilai variabel motivasi sebesar 0,088 %.  Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen 

(X1 dan X2) terhadap variabel dependen (Y).  

Pada analisis regresi ini terdapat dua koefisien, yakni koefisien 

berganda dan koefisien determinasi. Koefisien berganda atau nilai R 

menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Nilai R berkisar antara 0-1, nilai R 

yang semakin mendekati 1 menyatakan hubungan yang semakin kuat, 

sebaliknya nilai R yang semakin mendekati 0 menyatakan hubungan 

yang semakin lemah.  

5. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien 

berganda (R2) yang berfungsi untuk menentukan apakah variasi dari 

variabel bebas yang ada dalam persamaan estimasi telah dapat 

menjelaskan variasi dari variabel terikatnya dengan baik. Dalam hal 

ini, digunakan Adjusted R2 (R Square) yang merupakan nilai R2 (R 

Square) yang telah disesuaikan dan nilainya selalu lebih kecil dari 
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R2 (R Square). Dari hasil analisis regresi, dapat dilihat melalui 

output model summary sebagai berikut : 

Tabel 4.11 Analisis Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .707a .499 .480 1.161 

a. Predictors: (Constant), Penilaian Kinerja (X2), Kompensasi (X1) 

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS, data diolah 

Dari tabel diatas dapat diperoleh nilai koefisien berganda 

sebesar 0,707dan hal ini menunjukkan hubungan yang cukup antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. Kemudian dari hasil analisis  

determinasi diperoleh koefisien determinasi yakni nilai adjusted R2 (R 

square) sebesar 0,499 atau sebesar 49,9 % . hal ini membuktikan 

bahwa besarnya pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y 

adalah sebesar 49,9 %. sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain diluar model penelitian. 

C. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini akan 

dilakukan dengan menggunakan  Uji F dan Uji T. 
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1. Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan F dalam analisis regresi linier berganda bertujuan 

untuk menguji pengaruh variabel bebas (kompensasi, penilaian 

kinerja) terhadap variabel terikat (motivasi kerja) secara simultan atau 

serempak. Dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat  

Jika nilai sig. < taraf signifikansi 0,05 maka variabel kompensasi dan 

penilaian kinerja (X1, X2) secara simultan berpengaruh terhadap 

variabel motivasi kerja (Y). sebagaimana tertera dalam tabel berikut : 

Tabel 4.12 Hasil Analisa Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 69.927 2 34.964 25.946 .000b 

Residual 70.073 52 1.348   

Total 140.000 54    

a. Dependent Variable: Motivasi (Y) 

b. Predictors: (Constant), Penilaian Kinerja (X2), Kompensasi (X1) 

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS, data diolah 

Berdasarkan hasil output diketahui bahwa nilai signifikasi 

sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 maka variabel bebas ( 

kompensasi dan penilaian kinerja) secara simulta atau bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (motivasi kerja). 
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6. Uji Parsial (Uji T) 

Uji T dalam analisis regresi linier berganda bertujuan untuk 

mengetahui apakah variabel independen (kompensasi,penilaian 

kinerja) berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen 

(motivasi kerja). Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah jika 

nilai Sig. <0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat dan jika nilai Sig. > 0,05 maka variabel bebas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

Tabel 4.13 Hasil Uji T-tabel 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficien

ts 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.869 2.799  2.097 .041 

Kompensasi 

(X1) 

.659 .108 .669 6.100 .000 

Penilaian 

Kinerja (X2) 

.088 .128 .075 .687 .495 

a. Dependent Variable: Motivasi (Y) 

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS, data diolah 

Berdasarkan hasil output diketahui bahwa, nilai signifikansi variabel 

penilaian kinerja sebesar 0,495 atau lebih besar dari 0,05 maka variabel 
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penilaian kinerja tidka berpengaruh signifikan terhadap variabel motivasi 

kerja. 

Nilai signifikan variabel kompensasi sebesar 0,000 atau lebih kecil 

dari 0,05 maka variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel 

motivasi kerja. 

D. Pembahasan 

Setelah peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan 

melakukan pengambilan data melalui kuisioner kepada seluruh karyawan 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT 

Amanah Ummah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menjelaskan beberapa hal berikut : 

1. Uji Regresi Linier Berganda 

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapati bahwa model 

regresi linier berganda adalah Y = 5,869 + 0,659,X1 + 0,088X2.  Nilai 

konstanta dalam model regresi ini adalah 5,869 yang artinya jika nilai 

kompensasi dan penilaian kinerja adalah 0 maka nilai variabel motivasi 

akan mengalami peningkatan sebesar 5,869 atau digenapkan menjadi 5,9 

%. Adapun nilai koefisien variabel kompensasi adalah positif sebesar 

0,659 yang menandakan setiap kenaikan nilai variabel kompensasi 

sebesar 1x maka akan menaikkan nilai variabel motivasi (Y) sebesar 

0,659 % dengan asumsi variabel bebas lainya tetap. 
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Begitupun dengan nilai koefisien variabel penilaian kinerja 

positif sebesar 0,088 menandakan bahwa setiap kenaikan 1x akan 

menaikkan nilai variabel motivasi sebesar 0,088 %.  Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (X1 

dan X2) terhadap variabel dependen (Y). 

Kompensasi (X1) bagi organisasi atau perusahaan berarti 

penghargaan pada para karyawan yang telah memberikan kontribusi 

dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Beberapa tujuan pemberian 

kompensasi menurut Rivai (2004) dalam bukunya Manajemen Sumber 

Daya Manusia Untuk Perusahaan, adalah untuk memperoleh SDM yang 

berkualitas, dan untuk mempertahankan karyawan yang ada. Hal ini 

sejalan dengan temuan di dalam penelitian yang menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan nilai variabel kompensasi (X1) akan turut menaikkan 

nilai variabel motivasi kerja (Y). Jika motivasi kerja para karyawan 

meningkat, maka otomatis akan menaikkan kualitas kerja dan mampu 

bekerja dalam waktu yang relatif lama. 

2. Uji Simultan (Uji F) 

 Sebagaimana disebutkan di awal penelitian bahwa untuk 

mengetahui signifikan atau tidaknya penagruh secara bersama-sama 

kompensasi dan penilaian kinerja maka digunakan probability sebesar 

5%  (α = 0.05) dengan ketentuan sebagai berikut : 
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a. Jika nilai signifikan > 0,05 (α) atau F hitung < F tabel berarti 

hipotesis tidak terbukti maka Ho diterima Ha ditolak. 

b. Jika nilai signifikan < 0,05 (α) atau F hitung > F tabel berarti 

hipotesis terbukti maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Berdasarkan hasil output SPSS diketahui bahwa nilai 

signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka variabel bebas 

(kompensasi dan penilaian kinerja ) secara simultan atau bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel terikat (motivasi kerja). Sesuai 

dengan penelitian dari  Natalia Buntu Sarira yang berjudul Pengaruh 

Kompensasi, Penilaian Kerja Terhadap Motivasi Kerja Karyawan  PT. 

Insani Baraperkasa di Samarinda. Dimana kedua varaibel secar 

simultan bebasnya berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan. 

3. Uji Parsial (Uji T) 

a. Nilai signifikasi variabel penilaian kinerja 0,495 lebih besar dari 

0,05 maka variabel penilaia kinerja tidka berpengaruh signifikan 

terhadap variabel motivasi kerja. Hal ini jika variabel penilaian 

kinerja hanya akan berpengaruh ketika diuji secara bersama-

sama dengan varaibel bebas lainnya, sehingga ketika diuji 

parsial tidak akan mendapatkan hasil yang signifikan yang 

dimana tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat 

secara langsung. 
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b. Nilai signifikansi variabel kompensasi sebesar 0,000 lebih kecil 

dai 0,005 maka variabel kompensasi berpengaruh signifikan 

terhadap variabel motivasi kerja. Sesuai dengan penelitian dari  

christian, Universitas Widyatama dengan judul “Pengaruh 

Penilaian Kinerja dan Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja di 

PT. ISS”. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa 

kompensasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja, 

yang dibuktikan berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai 

koefisien determinasi sebesar 42,50%, yang artinya kompensasi 

berpengaruh terhadap motivasi kerja sebesar 42,50%, sedangkan 

sisanya 57,50% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar 

kompensasi.  

Didalam penelitian lain yang dilakukan oleh Maria Ulfa, Universitas 

Brawijaya dengan judul “Pengaruh Kompensasi Terhadap Motivasi 

Kerja dan Kinerja Karyawan” (Studi pada Karyawan Auto 2000 Malang 

Sutoyo). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara kompensasi terhadap motivasi kerja dan kinerja 

karyawan yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi t = 0,002 < 0,05. 

Motivasi Kerja menurut Hasibuan (2006:149) dapat dilihat dalam 

beberapa hal yang dapat menimbulkan serta mendorong semangat dan 

gairah karyawan yaitu Motivasi kerja langsung berupa pujian, 

penghargaan serta Motivasi kerja tidak langsung yang berupa 

kompensasi, fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung serta menunjang 
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gairah kerja Sehingga pada penelitian ini kompensai memiliki pengaruh 

yang sangat besar terhadap motivasi kerja karyawan.  

Muhammad Yani (2016:118) mengemukakan bahwa penilaian 

kinerja merupakan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan 

dalam menjelaskan tujuan dan standar kinerja dan memotivasi kinerja 

individu, meskipun dalam kasus penelitian ini variabel kompensasi 

memiliki pengaruh yang sangat besar dari variabel penilaian kinerja. Hal 

ini ditegaskan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamdani 

Kartiwa, Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) dengan judul 

“Pengaruh Penilaian Kinerja Terhadap Motivasi Kerja Karyawan PT. 

Kimia Farma (Persero) Tbk, Plant Bandung” yang menyebutkan bahwa 

penilaian kinerja hanya berpengaruh sedikit atau tidak terlalu signifikan 

terhadap motivasi kerja.  

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh penilaian 

kinerja terhadap motivasi kerja karyawan berdistribusi sedang, dan 

Kd=18,6%, artinya penilaian kinerja mempengaruhi motivasi kerja 

karyawan sebesar 18,6%, sisanya sebesar 81,4% dipengaruhi oleh faktor 

lain yaitu pemberian kompensasi, penempatan, kepuasan, dan lain-lain. 

Jadi dapat disimpulkan, bahwa penilaian kinerja adakalanya lebih sering 

memiliki pengaruh yang penting dari sisi perusahaan. Namun, belum 

tentu memiliki pengaruh penting bagi karyawan dan tentunya hal ini 

berbeda-beda atau bervariasi hasilnya, tergantung di perusahaan manakah 

tempat penelitian itu dilakukan..
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