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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum BMT

Baitul Maal Wa Tamwil yang disingkat sebagai BMT adalah

lembaga ekonomi yang dioperasikan dengan system yang sesuai

dengan syariah. Sebagaimana telah dipaparkan bahwa BMT

merupakan balai usaha mandiri ter[adu yang berintikan Baitul Maal

(lembaga social) dan Baiyul Tamwil (lembaga usaha). Baitul Maal

adalah institusi yang melakukan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh

dan hibah secara amanah. Kegiatan yang dilakukan dalam bidang ini

adalah mengumpulkan zakat, infaq, shodaqoh dan hibah kemudian

disalurkan untuk membantu kaum dhuafa (8 asnaf) yaitu, fakir, miskin,

muallaf, sabililah, ghorim, hamba sahaya, amil, musafir dan termasuk

anak-anak yatim piatu dan masyarakat lanjut usia. Baitul Tamwil

adalah institusi yang melakukan kegiatan usaha dengan

mengumpulkan dana melalui penawaran simpokus dan berbagai jenis

simpanan/tabungan yang kemudian dikembangkan dalam bentuk

pembiayaan dan investasi bagi usaha-usaha yang produktif.

Pembiayaan untuk modal usaha kecil dilakukan dengan system

bagi hasil dan pola jual beli. Praktek seperti ini sesuai syariat Islam,

sehingga BMT disebut lembaga ekonomi keuangan syariah.

Keberadaan BMT telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari
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Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINPUK merupakan

Badan Pekerja YINBUK yang didirikan bersama oleh ketua ICMI

Pusat YAITU Bapak Prof.Dr.Ing.BJ.Habibie, Ketua MUI K.H Hasan

Basri (alm) dan Dirut Bank Muamalat Indonesia (BMI) H. Zainul

Bahar Noer. YINBUK/PINBUK sebagai Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia

(BI) Nomor 003/mou/phbk-pinbuk/VII/1995 untuk mengembangkan

BMT dan pengusaha kecil

B. Deskripsi Data Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini digunakan untuk lebih

memahami hasil penelitian yang dilakukan, karena peneliti

membutuhkan data deskriptif responden untuk menggambarkan situasi

dan kondisi responden yang dapat memberikan informasi tambahan

darai pernyataaan identitas responden. Penggolongan yang dilakukan

terhadap responden bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai

gambaran responden sebagai objek penelitian. Gambaran umum

responden diuraikan sebagai berikut:

1. Karakteristik berdasarkan jenis kelamin responden pada BMT

Pahlawan dan BMT Istiqomah.
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Tabel 4.1

Karakteristik Jenis Kelamin responden pada BMT Pahlawan

dan BMT Istiqomah.

BMT Pahlawan Tulungagung BMT Istiqomah

No. Jenis
Kelamin

Jumlah Persentase Jenis
Kelamin

Jumlah Persentase

1. Laki-laki 8 50 % Laki-laki 9 60 %

2. Perempuan 8 50 % Perempuan 6 40 %

Total 16 Total 15

Sumber : Data angket yang telah diolah, 2019

2. Karakteristik berdasarkan usia responden pada BMT Pahlawan dan

BMT Istiqomah.

Tabel 4.2

Karakteristik  usia responden pada BMT Pahlawan dan BMT

Istiqomah.

BMT Pahlawan Tulungagung BMT Istiqomah Tulungagung

No. Usia
Responden

Jumlah Persentase Usia
Responden

Jumlah Persentase

1. 18-20 th 18-20 th

2. 21-30 th 6 37,5% 21-30 th 4 27%

3. 31-40 th 6 37,5% 31-40 th 5 33%

4. 41-50 th 4 25% 41-50 th 6 40%

5. 51-60 th 51-60 th

Total 16 100% Total 15 100%

Sumber : Data angket yang telah diolah, 2019
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3. Karakteristik berdasarkan masa kerja pada BMT Pahlawan dan

BMT Istiqomah.

Tabel 4.3

Karakteristik berdasarkan masa kerja pada BMT Pahlawan

dan BMT Istiqomah.

BMT Pahlawan Tulungagung BMT Istiqomah

No. Masa Kerja Jumlah Persentase Masa Kerja Jumlah Persentase

1. 0-5 th 1 6% 0-5 th 4 27%

2. 5-10 th 5 31% 5-10 th 5 33%

3. 10-15 th 6 38% 10-15 th 6 40%

4. 15-20 th 4 25% 15-20 th 0 0%

Total 16 100% Total 15 100%

Sumber : Data angket yang telah diolah, 2019

C. Deskripsi Variabel Penelitian

1. Deskripsi Variabel Penelitian BMT Pahlawan

Penelitian ini didasarkan pada data angket yang disebarkan di

BMT Pahlawan Tulungagung kepada responden sehingga dapat

dilakukan analisis atas data yang diperoleh, yaitu melalui analisis

variabel-variabel independent berupa kecerdasan emosional,

motivasi kerja, kompensasi terhadap variabel dependent berupa

disiplin kerja. Perhitungan variabel-variabelnya dilakukan dengan

menggunakan komputer melalui program SPSS 21.0 berikut ini

deskripsi statistik berdasarkan data yang telah diolah dengan

menggunakan SPSS 21.0.
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a. Variabel Kecerdasan Emosional (X1)

Tabel 4.4

Tanggapan Responden Tentang Variabel Kecerdasan Emosional (X1)

ITEM

SKOR JAWABAN

SS S RR TS STS

F % F % F % F % F %

X1.1 3 19% 8 50% 5 31% 0 0% 0 0%

X1.2 3 19% 10 62% 3 19% 0 0% 0 0%

X1.3 3 19% 11 69% 2 12% 0 0% 0 0%

X1,4 2 12% 9 56% 5 31% 0 0% 0 0%

X1.5 1 6% 8 50% 7 44% 0 0% 0 0%

X1.6 0 0% 10 62% 6 38% 0 0% 0 0%

Sumber : Data primer, diolah 2019.

Pada tabel 4.4 yang telah dijadikan kuesioner dan disebarkan

kepada responden. Variabel kecerdasan emosional (X1) terdiri dari

6 item pertanyaan. Pertanyaan pertama (X1.1), yaitu mendapat

respon sebanyak 3 karyawan atau 19% yang menyatakan sangat

setuju, 8 karyawan atau 50% yang menyatakan setuju, 5 karyawan

atau 31% yang menyatakan ragu-ragu, tidak ada karyawan yang

menyatakan tidak setuju, maupun sangat tidak setuju. Pertanyaan

kedua (X1.2), mendapat respon sebanyak 3 karyawan atau 19%

yang menyatakan sangat setuju, 10 karyawan atau 62% yang

menyatakan setuju, 3 karyawan atau 19% yang menyatakan ragu-

ragu, tidak ada karyawan yang menyatakan tidak setuju, maupun

sangat tidak setuju.
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Pertanyaan ketiga (X1.3), yaitu mendapat respon sebanyak 3

karyawan atau 19% yang menyatakan sangat setuju, 11 karyawan

atau 69% yang menyatakan setuju, 2 karyawan atau 12% yang

menyatakan ragu-ragu, dan tidak ada karyawan yang menyatakan

tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pertanyaan keempat (X1.4),

yaitu mendapat respon sebanyak 2 karyawan atau 12% yang

menyatakan sangat setuju, 9 karyawan atau 56% yang menyatakan

setuju, 5 karyawan atau 31% yang menyatakan ragu-ragu, tidak ada

karyawan yang menyatakan tidak setuju, maupun sangat tidak

setuju.

Pertanyaan kelima (X1.5), yaitu mendapat respon sebanyak 1

karyawan atau 6% yang menyatakan sangat setuju, 8 karyawan atau

50% yang menyatakan setuju, 7 karyawan atau 44% yang

menyatakan ragu-ragu, tidak ada karyawan yang menyatakan tidak

setuju, maupun sangat tidak setuju. Pertanyaan keenam (X1.6), yaitu

mendapat respon sebanyak tidak ada nasabah yang menyatakan

sangat setuju, 10 karyawan atau 62% yang menyatakan setuju, 6

karyawan atau 38% yang menyatakan ragu-ragu, tidak ada

karyawan yang menyatakan tidak setuju, maupun sangat tidak

setuju.
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b. Variabel Motivasi Kerja (X2)

Tabel 4.5

Tanggapan Responden Tentang Variabel Motivasi Kerja (X2)

ITEM

SKOR JAWABAN

SS S RR TS STS

F % F % F % F % F %

X2.1 1 6% 8 50% 7 44% 0 0% 0 0%

X2.2 1 6% 10 62% 5 32% 0 0% 0 0%

X2.3 3 19% 12 75% 1 6% 0 0% 0 0%

X2.4 2 12% 10 62% 4 26% 0 0% 0 0%

X2.5 1 6% 12 75% 3 19% 0 0% 0 0%

X2.6 2 12% 9 56% 5 32% 0 0% 0 0%

Sumber : Data primer, diolah 2019.

Pada tabel 4.5 yang telah dijadikan kuesioner dan disebarkan

kepada responden. Variabel Motivasi kerja (X2) terdiri dari 6 item

pertanyaan. Pertanyaan pertama (X2.1), yaitu mendapat respon

sebanyak 1 karyawan atau 6% yang menyatakan sangat setuju, 8

karyawan atau 50% yang menyatakan setuju, 7 karyawan atau 44%

yang menyatakan ragu-ragu, tidak ada karyawan yang menyatakan

tidak setuju, maupun sangat tidak setuju. Pertanyaan kedua (X2.2),

yaitu mendapat respon sebanyak 1 karyawan atau 6% yang

menyatakan sangat setuju, 10 karyawan atau 62% yang

menyatakan setuju, 5 karyawan atau 32% yang menyatakan ragu-

ragu, tidak ada karyawan yang menyatakan tidak setuju, maupun

sangat tidak setuju.
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Pertanyaan ketiga (X1.3), yaitu mendapat respon sebanyak 3

karyawan atau 19% yang menyatakan sangat setuju, 12 karyawan

atau 75% yang menyatakan setuju, 1 karyawan atau 6% yang

menyatakan ragu-ragu, dan tidak ada karyawan yang menyatakan

tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pertanyaan keempat (X2.4),

yaitu mendapat respon sebanyak 2 karyawan atau 12% yang

menyatakan sangat setuju, 10 karyawan atau 62% yang

menyatakan setuju, 4 karyawan atau 26% yang menyatakan ragu-

ragu, tidak ada karyawan yang menyatakan tidak setuju, maupun

sangat tidak setuju.

Pertanyaan kelima (X2.5), yaitu mendapat respon sebanyak 1

karyawan atau 6% yang menyatakan sangat setuju, 12 karyawan

atau 75% yang menyatakan setuju, 3 karyawan atau 19% yang

menyatakan ragu-ragu, tidak ada karyawan yang menyatakan tidak

setuju, maupun sangat tidak setuju. Pertanyaan keenam (X2.6), yaitu

mendapat respon sebanyak 2 karyawan atau 12% yang menyatakan

sangat setuju, 9 karyawan atau 56% yang menyatakan setuju, 5

karyawan atau 32% yang menyatakan ragu-ragu, tidak ada

karyawan yang menyatakan tidak setuju, maupun sangat tidak

setuju.
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c. Variabel Kompensasi (X3)

Tabel 4.6

Tanggapan Responden Tentang Variabel Kompensasi (X3)

ITEM

SKOR JAWABAN

SS S RR TS STS

F % F % F % F % F %

X3.1 4 26% 10 62% 2 12% 0 0% 0 0%

X3.2 5 31% 11 69% 0 0% 0 0% 0 0%

X3.3 3 19% 10 62% 3 19% 0 0% 0 0%

X3.4 1 6% 9 56% 6 38% 0 0% 0 0%

X3.5 1 6% 8 50% 7 44% 0 0% 0 0%

X3.6 2 12% 8 50% 6 38% 0 0% 0 0%

Sumber : Data primer, diolah 2019.

Pada tabel 4.6 yang telah dijadikan kuesioner dan disebarkan

kepada responden. Variabel kompensasi (X3) terdiri dari 6 item

pertanyaan. Pertanyaan pertama (X3.1), yaitu mendapat respon

sebanyak 4 karyawan atau 26% yang menyatakan sangat setuju, 10

karyawan atau 62% yang menyatakan setuju, 2 karyawan atau 12%

yang menyatakan ragu-ragu, tidak ada karyawan yang menyatakan

tidak setuju, maupun sangat tidak setuju. Pertanyaan kedua (X3.2),

yaitu mendapat respon sebanyak 5 karyawan atau 31% yang

menyatakan sangat setuju, 11 karyawan atau 69% yang

menyatakan setuju, 3 karyawan atau 19% yang menyatakan ragu-

ragu, tidak ada karyawan yang menyatakan tidak setuju, maupun

sangat tidak setuju.
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Pertanyaan ketiga (X3.3), yaitu mendapat respon sebanyak 3

karyawan atau 19% yang menyatakan sangat setuju, 10 karyawan

atau 62% yang menyatakan setuju, 3 karyawan atau 19% yang

menyatakan ragu-ragu, dan tidak ada karyawan yang menyatakan

tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pertanyaan keempat (X3.4),

yaitu mendapat respon sebanyak 1 karyawan atau 6% yang

menyatakan sangat setuju, 9 karyawan atau 56% yang menyatakan

setuju, 6 karyawan atau 38% yang menyatakan ragu-ragu, tidak ada

karyawan yang menyatakan tidak setuju, maupun sangat tidak

setuju.

Pertanyaan kelima (X3.5), yaitu mendapat respon sebanyak 1

karyawan atau 6% yang menyatakan sangat setuju, 8 karyawan atau

50% yang menyatakan setuju, 7 karyawan atau 44% yang

menyatakan ragu-ragu, tidak ada karyawan yang menyatakan tidak

setuju, maupun sangat tidak setuju. Pertanyaan keenam (X3.6), yaitu

mendapat respon sebanyak 2 karyawan atau 12% yang menyatakan

sangat setuju, 8 karyawan atau 50% yang menyatakan setuju, 6

karyawan atau 38% yang menyatakan ragu-ragu, tidak ada

karyawan yang menyatakan tidak setuju, maupun sangat tidak

setuju.
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d. Variabel Disiplin Kerja (Y)

Tabel 4.7

Tanggapan Responden Tentang Variabel Disiplin Kerja (Y)

ITEM

SKOR JAWABAN

SS S RR TS STS

F % F % F % F % F %

Y1.1 1 6% 9 56% 6 38% 0 0% 0 0%

Y1.2 3 19% 10 62% 3 19% 0 0% 0 0%

Y1.3 4 26% 11 68% 1 6% 0 0% 0 0%

Y1.4 1 6% 11 68% 4 26% 0 0% 0 0%

Y1.5 2 12% 12 75% 2 13% 0 0% 0 0%

Y1.6 2 12% 8 50% 6 38% 0 0% 0 0%

Sumber : Data primer, diolah 2019.

Pada tabel 4.7 yang telah dijadikan kuesioner dan disebarkan

kepada responden. Variabel disiplin kerja (Y1) terdiri dari 6 item

pertanyaan. Pertanyaan pertama (Y1.1), yaitu mendapat respon

sebanyak 1 karyawan atau 6% yang menyatakan sangat setuju, 9

karyawan atau 56% yang menyatakan setuju, 6 karyawan atau 38%

yang menyatakan ragu-ragu, tidak ada karyawan yang menyatakan

tidak setuju, maupun sangat tidak setuju. Pertanyaa n kedua (Y1.2),

yaitu mendapat respon sebanyak 3 karyawan atau 19% yang

menyatakan sangat setuju, 10 karyawan atau 62% yang

menyatakan setuju, 3 karyawan atau 19% yang menyatakan ragu-

ragu, tidak ada karyawan yang menyatakan tidak setuju, maupun

sangat tidak setuju.
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Pertanyaan ketiga (Y1.3), yaitu mendapat respon sebanyak 4

karyawan atau 26% yang menyatakan sangat setuju, 11 karyawan

atau 68% yang menyatakan setuju, 1 karyawan atau 6% yang

menyatakan ragu-ragu,  dan tidak ada karyawan yang menyatakan

tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Pertanyaan keempat (Y1.4),

yaitu mendapat respon sebanyak 1 karyawan atau 6% yang

menyatakan sangat setuju, 11 karyawan atau 68% yang

menyatakan setuju, 4 karyawan atau 26% yang menyatakan ragu-

ragu, tidak ada karyawan yang menyatakan tidak setuju, maupun

sangat tidak setuju.

Pertanyaan kelima (Y1.5), yaitu mendapat respon sebanyak 2

karyawan atau 12% yang menyatakan sangat setuju, 12 karyawan

atau 75% yang menyatakan setuju, 2 karyawan atau 13% yang

menyatakan ragu-ragu, tidak ada karyawan yang menyatakan tidak

setuju, maupun sangat tidak setuju. Pertanyaan keenam (Y1.6), yaitu

mendapat respon sebanyak 2 karyawan atau 12% yang menyatakan

sangat setuju, 8 karyawan atau 50% yang menyatakan setuju, 6

karyawan atau 38% yang menyatakan ragu-ragu, tidak ada

karyawan yang menyatakan tidak setuju, maupun sangat tidak

setuju.

2. Deskripsi Variabel Penelitian BMT Istiqomah

Penelitian ini didasarkan pada data angket yang disebarkan di

BMT Istiqomah Tulungagung kepada responden sehingga dapat
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dilakukan analisis atas data yang diperoleh, yaitu melalui analisis

variabel-variabel independent berupa kecerdasan emosional,

motivasi kerja, kompensasi terhadap variabel dependent berupa

disiplin kerja. Perhitungan variabel-variabelnya dilakukan dengan

menggunakan komputer melalui program SPSS 21.0 berikut ini

deskripsi statistik berdasarkan data yang telah diolah dengan

menggunakan SPSS 21.0.

a. Variabel Kecerdasan Emosional (X1)

Tabel 4.8

Tanggapan Responden Tentang Variabel Kecerdasan Emosional (X1)

ITEM

SKOR JAWABAN

SS S RR TS STS

F % F % F % F % F %

X1.1 2 13% 7 47% 6 40% 0 0% 0 0%

X1.2 5 33% 6 40% 4 27% 0 0% 0 0%

X1.3 1 7% 5 33% 9 60% 0 0% 0 0%

X1,4 3 20% 8 53% 4 27% 0 0% 0 0%

X1.5 4 27% 9 60% 2 13% 0 0% 0 0%

X1.6 6 40% 7 47% 2 13% 0 0% 0 0%

Sumber : Data primer, diolah 2019.

Pada tabel 4.8 yang telah dijadikan kuesioner dan disebarkan

kepada responden. Variabel kecerdasan emosional (X1) terdiri dari

6 item pertanyaan. Pertanyaan pertama (X1.1), yaitu mendapat

respon sebanyak 2 nasabah atau 13% yang menyatakan sangat

setuju, 7 nasabah atau 47% yang menyatakan setuju, 6 nasabah atau
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40% yang menyatakan ragu-ragu, tidak ada nasabah yang

menyatakan tidak setuju, maupun sangat tidak setuju. Pertanyaan

kedua (X1.2), yaitu mendapat respon sebanyak 5 nasabah atau 33%

yang menyatakan sangat setuju, 6 nasabah atau 40% yang

menyatakan setuju, 4 nasabah atau 27% yang menyatakan ragu-

ragu, tidak ada nasabah yang menyatakan tidak setuju, maupun

sangat tidak setuju.

Pertanyaan ketiga (X1.3), yaitu mendapat respon sebanyak 1

nasabah atau 7% yang menyatakan sangat setuju, 5 nasabah atau

33% yang menyatakan setuju, 9 nasabah atau 60% yang

menyatakan ragu-ragu, dan tidak ada nasabah yang menyatakan

tidal setuju maupun sangat tidak setuju. Pertanyaan keempat (X1.4),

yaitu mendapat respon sebanyak 3 nasabah atau20% yang

menyatakan sangat setuju, 8 nasabah atau 53% yang menyatakan

setuju, 4 nasabah atau 27% yang menyatakan ragu-ragu, tidak ada

nasabah yang menyatakan tidak setuju, maupun sangat tidak setuju.

Pertanyaan kelima (X1.5), yaitu mendapat respon sebanyak 4

nasabah atau 27% yang menyatakan sangat setuju, 9 nasabah atau

60% yang menyatakan setuju, 2 nasabah atau 13% yang

menyatakan ragu-ragu, tidak ada nasabah yang menyatakan tidak

setuju, maupun sangat tidak setuju. Pertanyaan keenam (X1.6), yaitu

mendapat respon sebanyak 6 nasabah atau 40% yang menyatakan

sangat setuju, 7 nasabah atau 47% yang menyatakan setuju, 2
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nasabah atau 13% yang menyatakan ragu-ragu, tidak ada nasabah

yang menyatakan tidak setuju, maupun sangat tidak setuju.

b. Variabel Motivasi Kerja (X2)

Tabel 4.9

Tanggapan Responden Tentang Variabel Motivasi Kerja (X2)

ITEM

SKOR JAWABAN

SS S RR TS STS

F % F % F % F % F %

X2.1 4 27% 9 60% 2 13% 0 0% 0 0%

X2.2 4 27% 7 46% 4 27% 0 0% 0 0%

X2.3 1 7% 9 60% 5 33% 0 0% 0 0%

X2.4 2 13% 6 40% 7 47% 0 0% 0 0%

X2.5 7 47% 7 47% 1 6% 0 0% 0 0%

X2.6 3 20% 9 60% 3 20% 0 0% 0 0%

Sumber : Data primer, diolah 2019.

Pada tabel 4.9 yang telah dijadikan kuesioner dan disebarkan

kepada responden. Variabel motivasi kerja (X2) terdiri dari 6 item

pertanyaan. Pertanyaan pertama (X2.1), yaitu mendapat respon

sebanyak 4 nasabah atau 27% yang menyatakan sangat setuju, 9

nasabah atau 60% yang menyatakan setuju, 2 nasabah atau 13%

yang menyatakan ragu-ragu, tidak ada nasabah yang menyatakan

tidak setuju, maupun sangat tidak setuju. Pertanyaan kedua (X2.2),

yaitu mendapat respon sebanyak 4 nasabah atau 27% yang

menyatakan sangat setuju, 7 nasabah atau 46% yang menyatakan
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setuju, 4 nasabah atau 27% yang menyatakan ragu-ragu, tidak ada

nasabah yang menyatakan tidak setuju, maupun sangat tidak setuju.

Pertanyaan ketiga (X2.3), yaitu mendapat respon sebanyak 1

nasabah atau 7% yang menyatakan sangat setuju, 9 nasabah atau

60% yang menyatakan setuju, 5 nasabah atau 33% yang

menyatakan ragu-ragu, dan tidak ada nasabah yang menyatakan

tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Pertanyaan keempat (X2.4),

yaitu mendapat respon sebanyak 2 nasabah atau 13% yang

menyatakan sangat setuju, 6 nasabah atau 40% yang menyatakan

setuju, 7 nasabah atau 47% yang menyatakan ragu-ragu, tidak ada

nasabah yang menyatakan tidak setuju, maupun sangat tidak setuju.

Pertanyaan kelima (X2.5), yaitu mendapat respon sebanyak 7

nasabah atau 47% yang menyatakan sangat setuju, 7 nasabah atau

47% yang menyatakan setuju, 1 nasabah atau 6% yang menyatakan

ragu-ragu, tidak ada nasabah yang menyatakan tidak setuju,

maupun sangat tidak setuju. Pertanyaan keenam (X2.6), yaitu

mendapat respon sebanyak 3 nasabah atau 20% yang menyatakan

sangat setuju, 9 nasabah atau 60% yang menyatakan setuju, 3

nasabah atau 20% yang menyatakan ragu-ragu, tidak ada nasabah

yang menyatakan tidak setuju, maupun sangat tidak setuju.
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c. Variabel Kompensasi (X3)

Tabel 4.10

Tanggapan Responden Tentang Variabel Kompensasi (X3)

ITEM

SKOR JAWABAN

SS S RR TS STS

F % F % F % F % F %

X3.1 5 33% 8 53% 2 14% 0 0% 0 0%

X3.2 1 7% 8 53% 6 40% 0 0% 0 0%

X3.3 3 20% 8 53% 4 27% 0 0% 0 0%

X3.4 6 40% 6 40% 3 20% 0 0% 0 0%

X3.5 2 13% 9 60% 4 27% 0 0% 0 0%

X3.6 2 13% 8 53% 5 34% 0 0% 0 0%

Sumber : Data primer, diolah 2019.

Pada tabel 4.10 yang telah dijadikan kuesioner dan disebarkan

kepada responden. Variabel perilaku konsumen (X3) terdiri dari 6

item pertanyaan. Pertanyaan pertama (X3.1), yaitu mendapat respon

sebanyak 5 nasabah atau 33% yang menyatakan sangat setuju, 8

nasabah atau 53% yang menyatakan setuju, 2 nasabah atau 14%

yang menyatakan ragu-ragu, tidak ada nasabah yang menyatakan

tidak setuju, maupun sangat tidak setuju. Pertanyaan kedua (X3.2),

yaitu mendapat respon sebanyak 1 nasabah atau 7% yang

menyatakan sangat setuju, 8 nasabah atau 53% yang menyatakan

setuju, 6 nasabah atau 40% yang menyatakan ragu-ragu, tidak ada

nasabah yang menyatakan tidak setuju, maupun sangat tidak setuju.
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Pertanyaan ketiga (X3.3), yaitu mendapat respon sebanyak 3

nasabah atau 20% yang menyatakan sangat setuju, 8 nasabah atau

53% yang menyatakan setuju, 4 nasabah atau 27% yang

menyatakan ragu-ragu, dan tidak ada nasabah yang menyatakan

tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Pertanyaan keempat (X3.4),

yaitu mendapat respon sebanyak 6 nasabah atau 40% yang

menyatakan sangat setuju, 6 nasabah atau 40% yang menyatakan

setuju, 3 nasabah atau 20% yang menyatakan ragu-ragu, tidak ada

nasabah yang menyatakan tidak setuju, maupun sangat tidak setuju.

Pertanyaan kelima (X3.5), yaitu mendapat respon sebanyak 2

nasabah atau 13% yang menyatakan sangat setuju, 9 nasabah atau

60% yang menyatakan setuju, 4 nasabah atau 27% yang

menyatakan ragu-ragu, tidak ada nasabah yang menyatakan tidak

setuju, maupun sangat tidak setuju. Pertanyaan keenam (X3.6), yaitu

mendapat respon sebanyak 2 nasabah atau 13% yang menyatakan

sangat setuju, 8 nasabah atau 53% yang menyatakan setuju, 5

nasabah atau 34% yang menyatakan ragu-ragu, tidak ada nasabah

yang menyatakan tidak setuju, maupun sangat tidak setuju.
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d. Variabel Disiplin Kerja (Y)

Tabel 4.11

Tanggapan Responden Tentang Variabel Disiplin Kerja (Y)

ITEM

SKOR JAWABAN

SS S RR TS STS

F % F % F % F % F %

Y1.1 2 13% 10 67% 3 20% 0 0% 0 0%

Y1.2 5 33% 9 60% 1 7% 0 0% 0 0%

Y1.3 0 0% 9 60% 6 40% 0 0% 0 0%

Y1.4 2 13% 10 67% 3 20% 0 0% 0 0%

Y1.5 4 27% 10 67% 1 6% 0 0% 0 0%

Y1.6 6 40% 7 47% 2 13% 0 0% 0 0%

Sumber : Data primer, diolah 2019.

Pada tabel 4.11 yang telah dijadikan kuesioner dan disebarkan

kepada responden. Variabel perilaku konsumen (Y1) terdiri dari 6

item pertanyaan. Pertanyaan pertama (Y1.1), yaitu mendapat respon

sebanyak 2 nasabah atau 13% yang menyatakan sangat setuju, 10

nasabah atau 67% yang menyatakan setuju, 3 nasabah atau 20%

yang menyatakan ragu-ragu, tidak ada nasabah yang menyatakan

tidak setuju, maupun sangat tidak setuju. Pertanyaa n kedua (Y1.2),

yaitu mendapat respon sebanyak 5 nasabah atau 33% yang

menyatakan sangat setuju, 9 nasabah atau 60% yang menyatakan

setuju, 1 nasabah atau 7% yang menyatakan ragu-ragu, tidak ada

nasabah yang menyatakan tidak setuju, maupun sangat tidak setuju.
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Pertanyaan ketiga (Y1.3), yaitu tidak ada karyawan yang

menyatakan sangat setuju , 9 nasabah atau 60% yang menyatakan

setuju, 6 nasabah atau 40% yang menyatakan ragu-ragu, dan tidak

ada nasabah yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak

setuju. Pertanyaan keempat (Y1.4), yaitu mendapat respon sebanyak

2 nasabah atau 13% yang menyatakan sangat setuju, 10 nasabah

atau 67% yang menyatakan setuju, 3 nasabah atau 20% yang

menyatakan ragu-ragu, tidak ada nasabah yang menyatakan tidak

setuju, maupun sangat tidak setuju.

Pertanyaan kelima (Y1.5), yaitu mendapat respon sebanyak 4

nasabah atau 27% yang menyatakan sangat setuju, 10 nasabah atau

67% yang menyatakan setuju, 1 nasabah atau 6% yang menyatakan

ragu-ragu, tidak ada nasabah yang menyatakan tidak setuju,

maupun sangat tidak setuju. Pertanyaan keenam (Y1.6), yaitu

mendapat respon sebanyak 6 nasabah atau 40% yang menyatakan

sangat setuju, 7 nasabah atau 47% yang menyatakan setuju, 2

nasabah atau 13% yang menyatakan ragu-ragu, tidak ada nasabah

yang menyatakan tidak setuju, maupun sangat tidak setuju.

D. Temuan Penelitian

Semua data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul dari

berbagai sumber, dalam bab IV ini akan di analisis sesuai dengan hipotesis

yang telah dikemukakan pada bab terdahulu. Penelitian ini berdasarkan

pada data angket yang disebar di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT
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Istiqomah Plosokandang kepada responden, sehingga dilakukan analisis

data yang diperoleh yaitu meliputi analisis variabel-variabel independent

berupa studi komparasi pengaruh kecerdasan emosional, motivasi kerja,

dan kompensasi terhadap variabel dependen berupa disiplin kerja di kedua

lembaga tersebut. Perhitungan variabel-variabelnya dilakukan dengan

menggunakan komputer melalui SPSS 21.0. Berikut ini deskripsi statistik

menggunakan data yang telah diolah dengan menggunakan SPSS 21.0.

1. BMT Pahlawan Tulungagung

a. Uji Instrumen Data

1) Uji Validitas

Setelah data terkumpul, maka langkah yang selanjutnya

adalah analisis data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

studi komparasi pengaruh kecerdasan emosional, motivasi kerja,

dan kompensasi terhadap disiplin kerja pada BMT Pahlawan

Tulungagung dan BMT Istiqomah. Oleh karena itu terlebih

dahulu dilakukan uji validitas terkait kecerdasan emosional,

motivasi kerja, dan kompensasi terhadap disiplin kerja, dimana

pengujian ini untuk mengetahui valid atau layak tidaknya

instrument yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan program

SPSS versi 21.0, sedangkan dalam ujinya dapat disajikan dalam

tabel berikut ini:
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Tabel 4.12

Hasil Uji Validitas Kecerdasan Emosional (X1)

No. Soal Pearson
Correlation

R Tabel (N=16)
taraf signifikansi

5%

Keterangan

1 Pertanyaan 1 0,669 0,468 Valid

2 Pertanyaan 2 0,761 0,468 Valid

3 Pertanyaan 3 0,750 0,468 Valid

4 Pertanyaan 4 0,696 0,468 Valid

5 Pertanyaan 5 0,736 0,468 Valid

6 Pertanyaan 6 0,658 0,468 Valid

Sumber : Output SPSS 21.0.

Dari tabel 4.12 di atas terlihat bahwa semua butir

pernyataan instrumen motivasi kerja dari pernyataan nomor 1

sampai dengan nomor 6 bisa dikatakan valid. Karena semua

indikator pada tabel diatas mempunyai nilai r hitung (pearson

corelation) lebih besar dari r tabel yang didapat dari jumlah

sampel 16 dengan taraf signifikasi 5% diperoleh nilai 0,4683. Jadi

dapat disimpulkan bahwa semua instrumen motivasi kerja

terhadap disiplin kerja karyawan adalah valid.

Tabel 4.13

Hasil Uji Validitas Motivasi Kerja (X2)

No. Soal Pearson
Correlation

R Tabel (N=16)
taraf signifikansi

5%

Keterangan

1 Pertanyaan 1 0,704 0,468 Valid

2 Pertanyaan 2 0,749 0,468 Valid

3 Pertanyaan 3 0,673 0,468 Valid
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4 Pertanyaan 4 0,647 0,468 Valid

5 Pertanyaan 5 0,631 0,468 Valid

6 Pertanyaan 6 0,657 0,468 Valid

Sumber : Output SPSS 21.0.

Dari tabel 4.13 di atas terlihat bahwa semua butir

pernyataan instrumen motivasi kerja dari pernyataan nomor 1

sampai dengan nomor 6 bisa dikatakan valid. Karena semua

indikator pada tabel diatas mempunyai nilai r hitung (pearson

corelation) lebih besar dari r tabel yang didapat dari jumlah

sampel 16 dengan taraf signifikasi 5% diperoleh nilai 0,4683. Jadi

dapat disimpulkan bahwa semua instrumen motivasi kerja

terhadap disiplin kerja karyawan adalah valid.

Tabel 4.14

Hasil Uji Validitas Kompensasi (X3)

No. Soal Pearson
Correlation

R Tabel (N=16)
taraf signifikansi

5%

Keterangan

1 Pertanyaan 1 0,786 0,468 Valid

2 Pertanyaan 2 0,799 0,468 Valid

3 Pertanyaan 3 0,807 0,468 Valid

4 Pertanyaan 4 0,789 0,468 Valid

5 Pertanyaan 5 0,824 0,468 Valid

6 Pertanyaan 6 0,747 0,468 Valid

Sumber : Output SPSS 21.0.

Dari tabel 4.14 di atas terlihat bahwa semua butir

pernyataan instrumen motivasi kerja dari pernyataan nomor 1

sampai dengan nomor 6 bisa dikatakan valid. Karena semua
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indikator pada tabel diatas mempunyai nilai r hitung (pearson

corelation) lebih besar dari r tabel yang didapat dari jumlah

sampel 16 dengan taraf signifikasi 5% diperoleh nilai 0,4683. Jadi

dapat disimpulkan bahwa semua instrumen motivasi kerja

terhadap disiplin kerja karyawan adalah valid.

Tabel 4.15

Hasil Uji Validitas Disiplin Kerja (Y)

No. Soal Pearson
Correlation

R Tabel (N=16)
taraf signifikansi

5%

Keterangan

1 Pertanyaan 1 0,813 0,468 Valid

2 Pertanyaan 2 0,639 0,468 Valid

3 Pertanyaan 3 0,678 0,468 Valid

4 Pertanyaan 4 0,659 0,468 Valid

5 Pertanyaan 5 0,730 0,468 Valid

6 Pertanyaan 6 0,700 0,468 Valid

Sumber : Output SPSS 21.0.

Dari tabel 4.15 di atas terlihat bahwa semua butir

pernyataan instrumen kompensasi dari pernyataan nomor 1

sampai dengan nomor 6 bisa dikatakan valid. Karena semua

indikator pada tabel diatas mempunyai nilai r hitung (pearson

corelation) lebih besar dari r tabel yang didapat dari jumlah

sampel 16 dengan taraf signifikasi 5% diperoleh nilai 0,4683.

Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrumen disiplin kerja

karyawan adalah valid.
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2) Uji Reliabilitas

Tabel 4.16

Hasil Uji Reliabilitas Kecerdasan Emosional (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items

N of Items

,811 ,814 6

Sumber : Output SPSS 21.0

Berdasarkan Reliability Statistic di atas, nilai Cronbach’s

Alpha sebesar 0,811 untuk variabel kecerdasan emosional (X1).

Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki

nilai Cronbach’s > 0,6. Jadi variabel untuk penelitian kecerdasan

emosional (X1) dikatakan reliabel.

Tabel 4.17

Hasil Uji Reliabilitas Motivasi Kerja (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items

N of Items

,760 ,765 6

Sumber : Output SPSS 21.0

Berdasarkan Reliability Statistic di atas, nilai Cronbach’s

Alpha sebesar 0,760 untuk variabel motivasi kerja (X2).

Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki
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nilai Cronbach’s > 0,6. Jadi variabel untuk penelitian motivasi

kerja (X2) dikatakan reliabel.

Tabel 4.18

Hasil Uji Reliabilitas Kompensasi (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items

N of Items

,877 ,882 6

Sumber : Output SPSS 21.0

Berdasarkan Reliability Statistic di atas, nilai Cronbach’s

Alpha sebesar 0,877 untuk variabel kompensasi (X3). Reliabilitas

suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai

Cronbach’s > 0,6. Jadi variabel untuk penelitian kompensasi (X3)

dikatakan reliabel.

Tabel 4.19

Hasil Uji Reliabilitas Disiplin Kerja (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items

N of Items

,791 ,796 6

Sumber : Output SPSS 21.0

Berdasarkan Reliability Statistic di atas, nilai Cronbach’s

Alpha sebesar 0,791 untuk variabel disiplin kerja (Y). Reliabilitas
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suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai

Cronbach’s > 0,6. Jadi variabel untuk penelitian disiplin kerja (Y)

dikatakan reliabel.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai

residual yang telah dilakukan pada model regresi berdistribusi

normal atau tidak normal. Untuk melakukan uji normalitas

dengan menggunakan uji Kolomogrov-Smirnov Test dengan

syarat jika Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka data tersebut

dinyatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika Asymp. Sig. (2-

tailed) < 0,05 maka data tersebut berdistribusi tidak normal.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.20

Hasil Uji Normalitas Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardize
d Residual

N 16

Normal Parametersa,b
Mean ,0000000
Std.
Deviation

,76647737

Most Extreme
Differences

Absolute ,158
Positive ,158
Negative -,113

Kolmogorov-Smirnov Z ,631
Asymp. Sig. (2-tailed) ,821

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber : Output SPSS 21.0
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Dari hasil tabel 4.20, dapat diketahui pada uji normalitas

dengan Kolmogorov Smirnov. Dapat diketahui pada masing-

masing variabel berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari

nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) yang lebih dari 0,05.

Pada variabel kecerdasan emosional (X1) memiliki nilai

signifikansi 0,627 > 0,05, variabel motivasi kerja (X2) memiliki

nilai signifikansi 0,822 > 0,05, variabel kompensasi (X3)

memiliki nilai signifikansi 0,671 > 0,05, dan pada variabel

disiplin kerja (Y) memiliki nilai signifikansi 0,864 > 0,05. Jadi

dapat disimpulkan bahwa semua variabel berdistribusi normal,

sehingga dapat dilakukan penelitian selanjutnya.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui gejala

koreksi antar variabel bebas yang ditunjukkan dengan korelasi

yang signifikan antar variabel bebas. Dimana untuk dapat

mendeteksi adanya multikolinieritas jika nilai Variance Inflation

Factor (VIF) tidak lebih dari 10 (<10) maka terbebas dari

multikolinieritas. Dengan bantuan software SPSS for windows

versi 21 didapatkan hasil sebagai berikut:
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Tabel 4.21

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig. Collinearity
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1

(Constant) ,275 1,849 ,149 ,884
KECERDASA ,310 ,110 ,329 2,802 ,016 ,398 2,510
MOTIVASI ,330 ,141 ,313 2,332 ,038 ,305 3,280
KOMPENSASI ,359 ,107 ,417 3,352 ,006 ,356 2,812

a. Dependent Variable: DISIPLIN

Berdasarkan tabel 4.21, dapat diketahui hasil uji

multikolinieritas bahwa nilai VIF pada kecerdasan emosional

(X1) sebesar 2,510 dengan tolerance sebesar 0,398, pada motivasi

kerja (X2) sebesar 3,280 dengan tolerance sebesar 0,305, dan

pada kompensasi (X3) sebesar 2,812 dengan tolerance sebesar

0,356. Hal ini menunjukkan bahwa variabel terbebas dari asumsi

klasik multikolinieritas, karena semua hasil VIF lebih kecil dari

10 dan angka tolerance diatas 0,1.

3) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah

dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari

residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika

varian model regresi memiliki nilai yang sama maka disebut

dengan homokedasitas. Untuk mendeteksi gejala

heterokedastisitas, salah satunya menggunakan uji Gletser yang

menguji heterokedastisitas dengan cara meregresikan variabel
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independen terhadap nilai residual yang diabsolutkan. Model

terbebas dari heterokedastisitas jika signifikan dari nilai t pada

setiap variabel  independen lebih besar dari 0,5. Sedangkan jika

signifikan dari nilai t pada tiap variabel independen lebih kecil

dari 0,05 maka terjadi heterokedastisitas.

Dalam uji heterokedastisitas peneliti menggunakan uji

gletser yang mana pada uji ini untuk mengetahui dan mendeteksi

terdapatnya gejala heterokedastisitas dan dengan tersebut maka

dapat diketahui apakan terdapat hubungan-hubungan yang

signifikan terhadap nilai atau tidak.

Heterokedastisitas , pada umumnya sering terjadi pada

model yang menggunakan data cross section dari time series.

Namun bukan berarti model-model yang menggunakan data time

series bebas dari heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada

tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari

pola gambar scatterplot model tersebut. Tidak terdapat

heteroskedastisitas jika :

a) Penyebaran titik-titik data sebaikny tidak berpola

b) Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau

disekar angka 0

c) Titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah

saja
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Hasil Uji Gletser BMT Pahlawan

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) ,860 ,986 ,872 ,400
KECERDASA
N

,035 ,053 ,246 ,658 ,523

MOTIVASI -,056 ,034 -,463 -1,650 ,125
KOMPENSAS
I

,013 ,047 ,099 ,270 ,792

a. Dependent Variable: Abs_Res

berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas melalui uji Glejser, dapat dilihat

bahwa sig. Pada masing-masing variabel bernilai lebih dari 0,05, dan dapat

dikatakan bahwa hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam

model regresi pada penelitian ini. Dan variabel-variabel independen dapat

dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas.

Gambar 4.22

Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber : Output SPSS 21.0
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Dari gambar  4.22 scatterplot terlihat titik-titik tidak

membentuk pola tertentu, dimana titik-titik menyebar di atas dan

di bawah angka 0 pada sumbu Y (disiplin kerja), sehingga grafik

tersebut tidak dapat dibaca dengan jelas. Hasil ini memperlihatkan

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menentukan

hubungan sebab akibat antara satu variabel independen yaitu

kecerdasan emosional, motivasi kerja, dan kompensasi terhadap

variabel dependen disiplin kerja. Perhitungan statistik dalam analisis

regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS 21. Hasil uji

regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.23

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) ,275 1,849 ,149 ,884
KECERDASA
N

,310 ,110 ,329 2,802 ,016

MOTIVASI ,330 ,141 ,313 2,332 ,038
KOMPENSASI ,359 ,107 ,417 3,352 ,006

a. Dependent Variable: DISIPLIN

Sumber : Output SPSS 21.0
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Berdasarkan hasil pengamatan pengujian menggunakan SPSS

21, maka dapat diketahui persamaan regresi yang dihasilkan adalah

sebagai berikut:

Y = 0,275 + 0,310 X1 + 0,330 X2 + 0,359 X3

Dari persamaan regresi diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Koefisien konstanta sebesar 0,275 menunjukkan bahwa variabel

kecerdasan emosional (X1), motivasi kerja (X2), dan kompensasi

(X3) maka variabel disiplin kerja (Y) nilainya akan meningkat

sebesar 0,275 satuan.

2) Koefisien regresi kecerdasan emosional (X1) sebesar 0,330,

menyatakan bahwa saat variabel kecerdasan emosional (X1)

meningkat satu satuan, maka variabel disiplin kerja (Y) akan

meningkat sebesar 0,330.

3) Koefisien regresi motivasi kerja (X2) sebesar 0,198 menyatakan

bahwa saat variabel motivasi kerja (X2) meningkat satu satuan, maka

variabel disiplin kerja (Y) akan meningkat sebesar 0,198.

4) Koefisien regresi kompensasi (X3) sebesar 0,359 menyatakan bahwa

saat variabel kompensasi (X3) meningkat satu satuan, maka variabel

disiplin kerja (Y) akan meningkat sebesar 0,359.

d. Uji Hipotesis

1) Uji Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan

variabel independent (kecerdasan emosional, motivasi dan
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kompensasi). Pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan uji

t dimana hasil pengujiannya disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.24

Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) ,275 1,849 ,149 ,884
KECERDASA
N

,310 ,110 ,329 2,802 ,016

MOTIVASI ,330 ,141 ,313 2,332 ,038
KOMPENSASI ,359 ,107 ,417 3,352 ,006

a. Dependent Variable: DISIPLIN

Sumber : Output SPSS 21.0

a) Variabel Kecerdasan Emosional.

Dari tabel 4.24 Coefficient di atas di peroleh t hitung

untuk variabel kecerdasan emosional adalah 2,802. Sementara

itu, untuk taraf t tabel dengan taraf signifikasi 0,05 di peroleh

nilai t tabel 1,745. Perbandingan keduanya menghasilkan t

hitung lebih besar dari pada t tabel yaitu 2,802 > 1,745 begitu

pula dengan tingkat signifikan yang lebih kecil dari taraf

signifikan yakni 0,016 < 0,05 maka menolak H0 dan menerima

H1. Hal tersebut menunjukkan ada pengaruh positif dan

signifikan. Artinya jika kecerdasan emosional semakin

meningkat, maka hal tersebut akan meningkatkan disiplin

karyawan , begitu juga sebaliknya jika tingkat kecerdasan emo
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sional semakin menurun maka akan mengurangi tingkat

disiplin kerja karyawan di BMT Istiqomah Tulungagung.

b) Motivasi

Dari tabel 4.38 Coefficient di atas di peroleh t hitung

untuk variabel motivasi adalah 2,332. Sementara itu, untuk

taraf t tabel dengan taraf signifikasi 0,05 di peroleh nilai t

tabel 1,745. Perbandingan keduanya menghasilkan t hitung

lebih besar dari pada t tabel yaitu 2,332 > 1,745 begitu pula

dengan tingkat signifikan yang lebih kecil dari taraf

signifikan yakni 0,038 < 0,05 maka menolak H0 dan

menerima H1. Hal tersebut menunjukkan ada pengaruh

positif dan signifikan. Artinya jika motivasi semakin

meningkat, maka hal tersebut akan meningkatkan disiplin

karyawan , begitu juga sebaliknya jika tingkat motivasi

semakin menurun maka akan mengurangi tingkat disiplin

kerja karyawan di BMT Istiqomah Tulungagung.

c) Kompensasi

Dari tabel 4.38 Coefficient di atas di peroleh t hitung

untuk variabel kompensasi adalah 2,352. Sementara itu,

untuk taraf t tabel dengan taraf signifikasi 0,05 di peroleh

nilai t tabel 1,745. Perbandingan keduanya menghasilkan t

hitung lebih besar dari pada t tabel yaitu 2,352 > 1,745 begitu

pula dengan tingkat signifikan yang lebih kecil dari taraf
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signifikan yakni 0,006 < 0,05 maka menolak H0 dan

menerima H1. Hal tersebut menunjukkan ada pengaruh

positif dan signifikan. Artinya jika kompensasi semakin

meningkat, maka hal tersebut akan meningkatkan disiplin

karyawan , begitu juga sebaliknya jika tingkat kompensasi

semakin menurun maka akan mengurangi tingkat disiplin

kerja karyawan di BMT Istiqomah Tulungagung.

2) Uji Simultan (Uji F)

Pengujian menggunakan uji F bertujuan untuk melakukan

pengujian kecerdasan emosional, motivasi dan kompensasi

terhadap disiplin kerja karyawan. Maka dapat disimpulkan bahwa

uji F bertujuan untuk menguji variabel independen secara

serentak atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Adapun

hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 4.25

Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean
Square

F Sig.

1
Regression 85,868 3 28,623 56,586 ,000b

Residual 6,070 12 ,506
Total 91,938 15

a. Dependent Variable: DISIPLIN
b. Predictors: (Constant), KOMPENSASI, KECERDASAN, MOTIVASI

Sumber : Output SPSS 21.0
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Untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak, maka

peneliti harus mengetahui F tabel dan F hitung. Apabila

Fhitung lebih besar dari pada F tabel maka hipotesis adalah

signifikan dan begitu juga sebaliknya. Apabila lebih kecil dari

pada F tabel maka hipotesis adalah tidak signifikan. Dari tabel

Anova 4.25 diperoleh nilai F hitung adalah sebesar 56,586 dan

F tabel dengan taraf signifikasi 0,05 diperoleh nilai sebesar

3,24. Jadi, karena pada penelitian ini apabila F hitung lebih

besar dari F tabel yaitu 56,586 > 3,24. Dengan demikian

menunjukan bahwa H0 ditolak Ha diterima. Artinya hal ini

menunjukkan bahwa secara bersama-sama kecerdasan

emosional, motivasi dan kompensasi memiliki pengaruh positif

dan signifikan menurut statistik.

e. Uji R2 (koefisien determinasi)

R Square (R2) atau kuadrat dari R, yaitu menunjukan

koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke bentuk persen, yang

artinya prosentase sumbangan pengaruh variable independen

terhadap variable dependen. Adjusted R Square adalam R Square

yang telah disesuaikan, hal ini juga menunjukan sumbangan

pengaruh variable independen terhadap variable dependen. Adjusted

digunakan untuk mengukur sumbangan pengaruh jika dalam regresi

menggunakan lebih dari dua variable independen.1 Pada penelitian

1 Rohmat Aldy Purnomo, Analisis Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS..., hlm 167
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ini Adjusted RSquare digunakan untuk mengetahui seberapa besar

sumbangan atau kontribusi variable independen terhadap variable

dependen.

Analisis ini untuk mengetahui seberapa besar kecerdasan

emosional, motivasi kerja, dan kompensasi secara serentak

mempengaruhi disiplin kerja. Dari hasil pengujian SPSS 21 dapat dilihat

nilai koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.26

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

1 ,966a ,934 ,917 ,711

a. Predictors: (Constant), KOMPENSASI, KECERDASAN,
MOTIVASI
b. Dependent Variable: DISIPLIN

Sumber : Output SPSS 21.0
Angka R sebesar 0,966 menunjukkan hubungan antara

kecerdasan emosional, motivasi kerja, dan kompensasi adalah kuat.

Angka Adjusted R Square adalah 0,917. Hal ini berarti bahwa

kecerdasan emosional, motivasi kerja, dan kompensasi secara bersama-

sama mempengaruhi disiplin kerja sebesar 90 %, sedangkan sisanya

sebesar (100% - 90% = 10%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak

dijelaskan oleh penelitian ini.
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2. BMT Istiqomah Tulungagung

a. Uji Instrumen Data

1) Uji Validitas

Setelah data terkumpul, maka langkah yang selanjutnya

adalah analisis data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

studi komparasi pengaruh kecerdasan emosional, motivasi kerja,

dan kompensasi terhadap disiplin kerja pada BMT Pahlawan

Tulungagung. Oleh karena itu terlebih dahulu dilakukan uji

validitas terkait kecerdasan emosional, motivasi kerja, dan

kompensasi terhadap disiplin kerja, dimana pengujian ini untuk

mengetahui valid atau layak tidaknya instrument yang digunakan

peneliti dalam penelitian ini. Pengujian validitas dalam penelitian

ini menggunakan program SPSS versi 21.0. sedangkan dalam

ujinya dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.27

Hasil Uji Validitas Kecerdasan Emosional (X1)

Soal Pearson
Correlation

R Tabel (N=15) taraf
signifikansi 5%

Keterangan

1 Pertanyaan 1 0,688 0,4821 Valid

2 Pertanyaan 2 0,719 0,4821 Valid

3 Pertanyaan 3 0,771 0,4821 Valid

4 Pertanyaan 4 0,759 0,4821 Valid

5 Pertanyaan 5 0,806 0,4821 Valid

6 Pertanyaan 6 0,791 0,4821 Valid

Sumber : Output SPSS 21.0.
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Dari tabel 4.27 di atas terlihat bahwa semua butir

pernyataan instrumen kecerdasan emosional dari pernyataan

nomor 1 sampai dengan nomor 6 bisa dikatakan valid. Karena

semua indikator pada tabel diatas mempunyai nilai r hitung

(pearson corelation) lebih besar dari r tabel yang didapat dari

jumlah sampel 15 dengan taraf signifikasi 5% diperoleh nilai

0,4821. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrumen

kecerdasan emosional terhadap disiplin kerja karyawan adalah

valid.

Tabel 4.28

Hasil Uji Validitas Motivasi Kerja (X2)

No. Soal Pearson
Correlation

R Tabel (N=15) taraf
signifikansi 5%

Keterangan

1 Pertanyaan 1 0,713 0,4821 Valid

2 Pertanyaan 2 0,699 0,4821 Valid

3 Pertanyaan 3 0,794 0,4821 Valid

4 Pertanyaan 4 0,753 0,4821 Valid

5 Pertanyaan 5 0,652 0,4821 Valid

6 Pertanyaan 6 0,653 0,4821 Valid

Sumber : Output SPSS 21.0.
Dari tabel 4.28 di atas terlihat bahwa semua butir

pernyataan instrumen motivasi kerja dari pernyataan nomor 1

sampai dengan nomor 6 bisa dikatakan valid. Karena semua

indikator pada tabel diatas mempunyai nilai r hitung (pearson

corelation) lebih besar dari r tabel yang didapat dari jumlah

sampel 15 dengan taraf signifikasi 5% diperoleh nilai 0,4821.
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Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrumen motivasi kerja

terhadap disiplin kerja karyawan adalah valid.

Tabel 4.29

Hasil Uji Validitas Kompensasi (X3)

No. Soal Pearson
Correlation

R Tabel (N=15) taraf
signifikansi 5%

Keterangan

1 Pertanyaan 1 0,789 0,4821 Valid

2 Pertanyaan 2 0,721 0,4821 Valid

3 Pertanyaan 3 0,644 0,4821 Valid

4 Pertanyaan 4 0,720 0,4821 Valid

5 Pertanyaan 5 0,733 0,4821 Valid

6 Pertanyaan 6 0,718 0,4821 Valid

Sumber : Output SPSS 21.0.

Dari tabel 4.29 di atas terlihat bahwa semua butir

pernyataan instrumen kompensasi dari pernyataan nomor 1

sampai dengan nomor 6 bisa dikatakan valid. Karena semua

indikator pada tabel diatas mempunyai nilai r hitung (pearson

corelation) lebih besar dari r tabel yang didapat dari jumlah

sampel 15 dengan taraf signifikasi 5% diperoleh nilai 0,4821.

Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrumen kompensasi

terhadap disiplin kerja karyawan adalah valid.
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Tabel 4.30

Hasil Uji Validitas Disiplin Kerja (Y)

No. Soal Pearson
Correlation

R Tabel (N=15) taraf
signifikansi 5%

Keterangan

1 Pertanyaan 1 0,665 0,4821 Valid

2 Pertanyaan 2 0,759 0,4821 Valid

3 Pertanyaan 3 0,669 0,4821 Valid

4 Pertanyaan 4 0,759 0,4821 Valid

5 Pertanyaan 5 0,714 0,4821 Valid

6 Pertanyaan 6 0,759 0,4821 Valid

Sumber : Output SPSS 21.0.

Dari tabel 4.30 di atas terlihat bahwa semua butir

pernyataan instrumen kompensasi dari pernyataan nomor 1

sampai dengan nomor 6 bisa dikatakan valid. Karena semua

indikator pada tabel diatas mempunyai nilai r hitung (pearson

corelation) lebih besar dari r tabel yang didapat dari jumlah

sampel 15 dengan taraf signifikasi 5% diperoleh nilai 0,4821.

Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrumen disiplin kerja

karyawan adalah valid.
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2) Uji Reliabilitas

Tabel 4.31

Hasil Uji Reliabilitas Kecerdasan Emosional (X1)

Reliability Statistics
Cronbach's

Alpha
Cronbach's

Alpha Based
on

Standardized
Items

N of Items

,846 ,850 6
Sumber : Output SPSS 21.0

Berdasarkan Reliability Statistic di atas, nilai Cronbach’s

Alpha sebesar 0,846 untuk variabel kecerdasan emosional (X1).

Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki

nilai Cronbach’s > 0,6. Jadi variabel untuk penelitian kecerdasan

emosional (X1) dikatakan reliabel.

Tabel 4.32

Hasil Uji Reliabilitas Motivasi Kerja (X2)

Reliability Statistics
Cronbach's

Alpha
Cronbach's

Alpha Based
on

Standardized
Items

N of Items

,800 ,805 6
Sumber : Output SPSS 21.0

Berdasarkan Reliability Statistic di atas, nilai Cronbach’s

Alpha sebesar 0,800 untuk variabel motivasi kerja (X2).

Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki

nilai Cronbach’s > 0,6. Jadi variabel untuk penelitian motivasi

kerja (X2) dikatakan reliabel.
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Tabel 4.33

Hasil Uji Reliabilitas Kompensasi (X3)

Reliability Statistics
Cronbach's

Alpha
Cronbach's

Alpha Based
on

Standardized
Items

N of Items

,812 ,815 6
Sumber : Output SPSS 21.0

Berdasarkan Reliability Statistic di atas, nilai Cronbach’s

Alpha sebesar 0,812 untuk variabel kompensasi (X3). Reliabilitas

suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai

Cronbach’s > 0,6. Jadi variabel untuk penelitian kompensasi (X3)

dikatakan reliabel.

Tabel 4.34

Hasil Uji Reliabilitas Disiplin Kerja (Y)

Reliability Statistics
Cronbach's

Alpha
Cronbach's

Alpha Based
on

Standardized
Items

N of Items

,814 ,816 6
Sumber : Output SPSS 21.0

Berdasarkan Reliability Statistic di atas, nilai Cronbach’s

Alpha sebesar 0,814 untuk variabel disiplin kerja (Y). Reliabilitas

suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai

Cronbach’s > 0,6. Jadi variabel untuk penelitian disiplin kerja (Y)

dikatakan reliabel.
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b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai

residual yang telah dilakukan pada model regresi berdistribusi

normal atau tidak normal. Untuk melakukan uji normalitas

dengan menggunakan uji Kolomogrov-Smirnov Test dengan

syarat jika Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka data tersebut

dinyatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika Asymp. Sig. (2-

tailed) < 0,05 maka data tersebut berdistribusi tidak normal.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.35

Hasil Uji Normalitas Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardize
d Residual

N 15

Normal Parametersa,b
Mean ,0000000
Std.
Deviation

,64493019

Most Extreme
Differences

Absolute ,135
Positive ,114
Negative -,135

Kolmogorov-Smirnov Z ,523
Asymp. Sig. (2-tailed) ,947
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS 21.0

Dari hasil tabel diatas, dapat diketahui pada uji normalitas

dengan Kolmogorov Smirnov. Dapat diketahui pada masing-

masing variabel berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari
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nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) yang lebih dari 0,05.

Pada variabel kecerdasan emosional (X1) memiliki nilai

signifikansi 0,658 > 0,05, variabel motivasi kerja (X2) memiliki

nilai signifikansi 0,986 > 0,05, variabel kompensasi (X3)

memiliki nilai signifikansi 0,990 > 0,05, dan pada variabel

disiplin kerja (Y) memiliki nilai signifikansi 0,999 > 0,05. Jadi

dapat disimpulkan bahwa semua variabel berdistribusi normal,

sehingga dapat dilakukan penelitian selanjutnya.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui gejala

koreksi antar variabel bebas yang ditunjukkan dengan korelasi

yang signifikan antar variabel bebas. Dimana untuk dapat

mendeteksi adanya multikolinieritas jika nilai Variance Inflation

Factor (VIF) tidak lebih dari 10 (<10) maka terbebas dari

multikolinieritas. Dengan bantuan software SPSS for windows

versi 21 didapatkan hasil sebagai berikut:
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Tabel 4.36

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig. Collinearity
Statistics

B Std.
Error

Beta Toleranc
e

VIF

1

(Constant) 1,801 1,597 1,128 ,283
KECERDASA ,309 ,129 ,357 2,390 ,036 ,206 4,846
MOTIVASI ,392 ,168 ,433 2,333 ,040 ,134 7,476
KOMPENSASI ,241 ,093 ,276 2,592 ,025 ,408 2,450

a. Dependent Variable: DISIPLIN
Sumber : Output SPSS 21.0

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui hasil uji

multikolinieritas bahwa nilai VIF pada kecerdasan emosional

(X1) sebesar 4,846 dengan tolerance sebesar 0,206, pada motivasi

kerja (X2) sebesar 7,476 dengan tolerance sebesar 0,134, dan

pada kompensasi (X3) sebesar 2,450 dengan tolerance sebesar

0,408. Hal ini menunjukkan bahwa variabel terbebas dari asumsi

klasik multikolinieritas, karena semua hasil VIF lebih kecil dari

10 dan angka tolerance diatas 0,1.

3) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah

dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari

residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika

varian model regresi memiliki nilai yang sama maka disebut

dengan homokedasitas. Untuk mendeteksi gejala

heterokedastisitas, salah satunya menggunakan uji Gletser yang



115

menguji heterokedastisitas dengan cara meregresikan variabel

independen terhadap nilai residual yang diabsolutkan. Model

terbebas dari heterokedastisitas jika signifikan dari nilai t pada

setiap variabel  independen lebih besar dari 0,5. Sedangkan jika

signifikan dari nilai t pada tiap variabel independen lebih kecil

dari 0,05 maka terjadi heterokedastisitas.

Dalam uji heterokedastisitas peneliti menggunakan uji

gletser yang mana pada uji ini untuk mengetahui dan mendeteksi

terdapatnya gejala heterokedastisitas dan dengan tersebut maka

dapat diketahui apakan terdapat hubungan-hubungan yang

signifikan terhadap nilai atau tidak.

Heterokedastisitas , pada umumnya sering terjadi pada

model yang menggunakan data cross section dari time series.

Namun bukan berarti model-model yang menggunakan data time

series bebas dari heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada

tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari

pola gambar scatterplot model tersebut. Tidak terdapat

heteroskedastisitas jika :

a) Penyebaran titik-titik data sebaikny tidak berpola

b) Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau

disekar angka 0

c) Titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah

saja
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Uji Gletser bmt istiqomah

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 2,165 ,944 2,293 ,043
KECERDASA
N

-,058 ,070 -,447 -,832 ,423

MOTIVASI -,013 ,095 -,089 -,136 ,894
KOMPENSAS
I

6,481E-005 ,055 ,000 ,001 ,999

a. Dependent Variable: Abs_Res

berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas melalui uji Glejser, dapat dilihat

bahwa sig. Pada masing-masing variabel bernilai lebih dari 0,05, dan dapat

dikatakan bahwa hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam

model regresi pada penelitian ini. Dan variabel-variabel independen dapat

dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas.

Gambar 4.37

Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber : Output SPSS 21.0
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Dari gambar scatterplot terlihat titik-titik tidak membentuk

pola tertentu, dimana titik-titik menyebar di atas dan di bawah

angka 0 pada sumbu Y (disiplin kerja), sehingga grafik tersebut

tidak dapat dibaca dengan jelas. Hasil ini memperlihatkan bahwa

tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menentukan

hubungan sebab akibat antara satu variabel independen yaitu

kecerdasan emosional, motivasi kerja, dan kompensasi terhadap

variabel dependen disiplin kerja. Perhitungan statistik dalam analisis

regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS 21. Hasil uji

regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.38

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 1,801 1,597 1,128 ,283
KECERDAS
AN

,309 ,129 ,357 2,390 ,036

MOTIVASI ,392 ,168 ,433 2,333 ,040
KOMPENSA
SI

,241 ,093 ,276 2,592 ,025

a. Dependent Variable: DISIPLIN
Sumber : Output SPSS 21.0
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Berdasarkan hasil pengamatan pengujian menggunakan SPSS

21, maka dapat diketahui persamaan regresi yang dihasilkan adalah

sebagai berikut:

Y = 1,801 + 0,309 X1 + 0,392 X2 + 0,241 X3

Dari persamaan regresi diatas dapat diuraikan sebagai

berikut:

1) Koefisien konstanta sebesar 1,801 menunjukkan bahwa variabel

kecerdasan emosional (X1), motivasi kerja (X2), dan kompensasi

(X3) maka variabel disiplin kerja (Y) nilainya akan meningkat

sebesar 1,801 satuan.

2) Koefisien regresi kecerdasan emosional (X1) sebesar 0,309,

menyatakan bahwa  saat variabel kecerdasan emosional (X1)

meningkat satu satuan, maka variabel disiplin kerja (Y) akan

meningkat sebesar 0,309.

3) Koefisien regresi motivasi kerja (X2) sebesar 0,392 menyatakan

bahwa saat variabel motivasi kerja (X2) meningkat satu satuan,

maka variabel disiplin kerja (Y) akan meningkat sebesar 0,392.

4) Koefisien regresi kompensasi (X3) sebesar 0,241 menyatakan

bahwa saat variabel kompensasi (X3) meningkat satu satuan, maka

variabel disiplin kerja (Y) akan meningkat sebesar 0,241.

d. Uji Hipotesis

1) Uji Parsial (Uji T)
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Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan

variabel independent (kecerdasan emosional, motivasi dan

kompensasi). Pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan uji

t dimana hasil pengujiannya disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.39

Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 1,801 1,597 1,128 ,283
KECERDAS
AN

,309 ,129 ,357 2,390 ,036

MOTIVASI ,392 ,168 ,433 2,333 ,040
KOMPENSA
SI

,241 ,093 ,276 2,592 ,025

a. Dependent Variable: DISIPLIN
Sumber : Output SPSS 21.0

a) Variabel Kecerdasan Emosional

Dari tabel 4.38 Coefficient di atas di peroleh t hitung

untuk variabel kecerdasan emosional adalah 2,390.

Sementara itu, untuk taraf t tabel dengan taraf signifikasi 0,05

di peroleh nilai t tabel 1,753. Perbandingan keduanya

menghasilkan t hitung lebih besar dari pada t tabel yaitu

2,390 > 1,753 begitu pula dengan tingkat signifikan yang

lebih kecil dari taraf signifikan yakni 0,036 < 0,05 maka

menolak H0 dan menerima H1. Hal tersebut menunjukkan

ada pengaruh positif dan signifikan. Artinya jika kecerdasan
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emosional semakin meningkat, maka hal tersebut akan

meningkatkan disiplin karyawan , begitu juga sebaliknya jika

tingkat kecerdasan emosional semakin menurun maka akan

mengurangi tingkat disiplin kerja karyawan di BMT

Istiqomah Tulungagung.

b) Motivasi

Dari tabel 4.38 Coefficient di atas di peroleh t hitung

untuk variabel motivasi adalah 2,333. Sementara itu, untuk

taraf t tabel dengan taraf signifikasi 0,05 di peroleh nilai t

tabel 1,753. Perbandingan keduanya menghasilkan t hitung

lebih besar dari pada t tabel yaitu 2,333 > 1,753 begitu pula

dengan tingkat signifikan yang lebih kecil dari taraf

signifikan yakni 0,040 < 0,05 maka menolak H0 dan

menerima H1. Hal tersebut menunjukkan ada pengaruh

positif dan signifikan. Artinya jika motivasi semakin

meningkat, maka hal tersebut akan meningkatkan disiplin

karyawan , begitu juga sebaliknya jika tingkat motivasi

semakin menurun maka akan mengurangi tingkat disiplin

kerja karyawan di BMT Istiqomah Tulungagung.

c) Kompensasi

Dari tabel 4.38 Coefficient di atas di peroleh t hitung

untuk variabel kompensasi adalah 2,592. Sementara itu,

untuk taraf t tabel dengan taraf signifikasi 0,05 di peroleh
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nilai t tabel 1,753. Perbandingan keduanya menghasilkan t

hitung lebih besar dari pada t tabel yaitu 2,592 > 1,753 begitu

pula dengan tingkat signifikan yang lebih kecil dari taraf

signifikan yakni 0,025 < 0,05 maka menolak H0 dan

menerima H1. Hal tersebut menunjukkan ada pengaruh

positif dan signifikan. Artinya jika kompensasi semakin

meningkat, maka hal tersebut akan meningkatkan disiplin

karyawan , begitu juga sebaliknya jika tingkat kompensasi

semakin menurun maka akan mengurangi tingkat disiplin

kerja karyawan di BMT Istiqomah Tulungagung.

2) Uji Simultan (Uji F)

Pengujian menggunakan uji F bertujuan untuk melakukan

pengujian kecerdasan emosional, motivasi dan kompensasi

terhadap disiplin kerja karyawan. Maka dapat disimpulkan bahwa

uji F bertujuan untuk menguji variabel independen secara

serentak atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Adapun

hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 4.40

Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVAa

Model Sum of
Squares

df Mean
Square

F Sig.

1
Regression 87,708 3 29,236 68,547 ,000b

Residual 4,692 11 ,427
Total 92,400 14

a. Dependent Variable: DISIPLIN
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b. Predictors: (Constant), KOMPENSASI, KECERDASAN, MOTIVASI
Sumber : Output SPSS 21.0

Untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak, maka

peneliti harus mengetahui F tabel dan F hitung. Apabila

Fhitung lebih besar dari pada F tabel maka hipotesis adalah

signifikan dan begitu juga sebaliknya. Apabila  lebih kecil dari

pada F tabel maka hipotesis adalah tidak signifikan. Dari tabel

Anova 4.39 diperoleh nilai F hitung adalah sebesar 68,547 dan

F tabel dengan taraf signifikasi 0,05 diperoleh nilai sebesar

3,29. Jadi, karena pada penelitian ini apabila F hitung lebih

besar dari F tabel yaitu 68,547 > 3,29. Dengan demikian

menunjukan bahwa H0 ditolak Ha diterima. Artinya hal ini

menunjukkan bahwa secara bersama-sama kecerdasan

emosional, motivasi dan kompensasi memiliki pengaruh positif

dan signifikan menurut statistik.

e. Uji R2 (koefisien determinasi)

R Square (R2) atau kuadrat dari R, yaitu menunjukan

koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke bentuk persen, yang

artinya prosentase sumbangan pengaruh variable independen

terhadap variable dependen. Adjusted R Square adalam R Square

yang telah disesuaikan, hal ini juga menunjukan sumbangan

pengaruh variable independen terhadap variable dependen. Adjusted

digunakan untuk mengukur sumbangan pengaruh jika dalam regresi
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menggunakan lebih dari dua variable independen.2 Pada penelitian

ini Adjusted RSquare digunakan untuk mengetahui seberapa besar

sumbangan atau kontribusi variable independen terhadap variable

dependen.

Analisis ini untuk mengetahui seberapa besar kecerdasan

emosional, motivasi kerja, dan kompensasi secara serentak

mempengaruhi disiplin kerja. Dari hasil pengujian SPSS 21 dapat

dilihat nilai koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.41

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

1 ,974a ,949 ,935 ,653
a. Predictors: (Constant), KOMPENSASI, KECERDASAN,
MOTIVASI
b. Dependent Variable: DISIPLIN

Sumber : Output SPSS 21.0

Angka R sebesar 0,974 menunjukkan hubungan antara

kecerdasan emosional, motivasi kerja, dan kompensasi adalah kuat.

Angka Adjusted R Square adalah 0,935. Hal ini berarti bahwa

kecerdasan emosional, motivasi kerja, dan kompensasi secara

bersama-sama mempengaruhi disiplin kerja sebesar 90 %, sedangkan

2 Rohmat Aldy Purnomo, Analisis Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS..., hlm 167
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sisanya sebesar (100% - 90% = 10%) dipengaruhi oleh variabel lain

yang tidak dijelaskan oleh penelitian ini.


