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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Paparan Data Penelitian 

1. Bank Muamalat Indonesia 

PT. Bank Muamalat Indonesia adalah Bank Syariah yang mampu 

memberikan jawaban atas segala keresahan umat seperti masyarakat yang 

khawatir akan riba atau bunga bank yang dilarang oleh agama. Didirikan 

pada tahun 1991 yang tepatnya pada tanggal 1 November  atau 24 Rabi’us 

Tsani 1412 H, yang dilakukan penandatanganan akta pendirian PT. Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) di hotel Sahid Jaya dengan Akta Notaris Yodo 

Paripurno, S. H. dengan izin menteri kehakiman No. C.2.2413.HT.01.01 

akhirnya pada tanggal 01 Mei 1992 BMI bisa mulai beroperasi  untuk 

melayani kebutuhan masyarakat melalui jasa-jasa perbankan.
107

 

Pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia, 

mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan 

publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Keunggulan dari 

penerapan konsep islam didalam sistem perbankan telah terbukti terutama 

saat ekonomi krisis melanda Indonesia. Pada saat banyak bank-bank yang 

runtuh perlu direkapitulasi oleh pemerintah atau bahkan dilikuidasi BMI 

tetap kokoh. BMI sebagai bank yang aktif harus memberikan masukan 
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terhadap rumusan UU No. 10 tahun 1998 yang menetapkan prinsip-prinsip 

syariah sebagai salah satu sistem perbankan di Indonesia.
108

 

2. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri 

Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri terletak di di Jalan 

Hasanuddin No. 26 Kelurahan Dandangan Kota Kediri. Cabang PT. Bank 

Muamalat Indonesia di Kediri, didirikan pada tanggal 15 Maret 2004 

Kabupaten Kediri merupakan salah satu pusat kota karesidenan yang terdiri 

dari Trenggalek, Tulungagung, Blitar dan Kediri itu sendiri. Selain itu, 

Kabupaten Kediri dilihat sangat mempunyai potensial untuk didirikannya 

bank syariah pertama kali di antara empat kota tersebut. Hal ini 

dipertimbangkan dari mayoritas penduduk yang berdasarkan sensus jumlah 

penduduk tahun 2003 mencapai 240.979 jiwa, mayoritas penduduk 

beragama Islam, dan diikuti dengan agama Kristen Protesta, Katolik, 

Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan lainnya.
109

 

3. Operasional Usaha 

Job Description dan Pengembangan Job Description 

a. Branch Manager 

Tugas-tugas pimpinan cabang, antara lain: 

1) Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap operasional Bank 

Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri  
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2) Sebagai koordinator seluruh crew Bank Muamalat Indonesia Kantor 

Cabang Kediri 

3) Sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan direksi terkait dengan 

operasional Indonesia kantor cabang kediri 

4) Mempunyai wewenang di BMI kantor cabang Kediri 

5) Pemegang limit pengeluaran biaya dan pembiayaan 

b. BDM  

Tugas BDM atau Business Development Manager, antara lain: 

1) Melakukan riset, survey, dan pengembangan produk 

2) Melakukan review produk dan fitur produk 

3) Merumuskan tarif layanan produk 

c. BOM 

Business Operation Manager (BDM), sesuai dengan nama jabatannya, 

pada jabatan Operational Manager memiliki tugas utama atas seluruh 

aktivitas operasional perusahaan. Secara lebih detail tugas operation 

manager adalah sebagai berikut: 

1) Bertanggung jawab kepada Branch manager atas semua pelaksanaan 

standar operasional perusahaan 

2) Mengawasi serta melakukan koordinasi kegiatan operasional, 

operation manager harus melakukan koordinasi untuk pengawasan 

semua aktivitas yang dilakukan oleh staff perbankan yang berkaitan 

dengan kegiatan operasional seperti tergambar pada bagan. 
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3) Melakukan pengembangan kegiatan operasional. Kegiatan kantor 

cabang juga harus dikembangkan, apakah itu pelayanannya ataupun 

produk-produk perbankan yang dimiliki. Pengembangan kegiatan 

dalam hal ini pelayanan bisa dilakukan operation manager dengan 

mengadakan training secara rutin. Kegiatan lain yang juga bisa 

dilakukan oleh pihak perbankan adalah dengan mengadakan rapat 

kinerja staff secara rutin. 

4) Memantau prosedur operasional manajemen resiko. Sebagai 

operation manager, tugasnya bukan hanya mengawasi kegiatan 

operasional perbankan, namun operation manager juga harus 

memantau prosedur operasional dalam hal manajemen resiko.  

d. Sub Branch Manager (SBM) 

Sub Branch Manager adalah seorang pimpinan dan pengawasan 

kegiatan Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri sehari-hari 

sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui dewan 

komisaris. Tugas-tugas dan tanggung jawab pimpinan, antara lain: 

1) Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap operasional Bank 

Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri. 

2) Sebagai koordinator seluruh crew Bank Muamalat Indonesia Kantor 

Cabang Kediri. 

3) Sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan direksi terkait dengan 

operasional kantor cabang. 
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4) Mempunyai wewenang tertinggi di kantor cabang 

5) Pemegang limit pengeluaran biaya dan pembiayaan 

e. Relationship Manager Funding 

Relationship Manager Funding merupakan marketing 

funding/pendanaan. Seorang marketing funding mempunyai tugas dan 

wewenang, sebagai berikut: 

1) Seorang marketing funding berorientasi pada target pendanaan yang 

ditetapkan 

2) Mencari nasabah yang potensial sebagai perolehan sumber dana 

3) Melakukan proses pengiriman uang sesuai dengan permintaan 

f. Relationship Manager Landing 

Relationship Manager Landing merupakan marketing 

financing/landing. Account manager financing memiliki tugas dan 

wewenang, sebagai berikut: 

1) Bertanggung jawab kepada coord of financing dalam pencapaian 

target penjualan produk pembiayaan 

2) Berorientasi pada target pemasaran produk pembiayaan yang telah 

ditentukan 

3) Membuat dan memelihara semua dokumen pada bagian pembiayaan 

4) Monitoring setiap debitur atau nasabah maupun yang  jatuh tempo 

secara continue 
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5) Mengecek data serta mensurvei calon nasabah baru yang mengajukan 

pembiayaan 

6) Menandatangani atau mengesahkan apakah calon nasabah ini bisa 

mendapatkan pembiayaan atau tidak 

7) Melakukan penagihan terhadap debitur yang bermasalah, mencari 

sumber permasalahan,dan alternatif jalan keluar. 

g. Customer Service 

Tugas-tugas Customer Service, antara lain: 

1) Memberikan keterangan atau pelayanan yang dibutuhkan oleh 

nasabah mengenai produk-produk di Bank Muamalat Indonesia 

Kantor Cabang Kediri 

2) Melayani setiap tamu atau nasabah yang bermaksud bertemu dengan 

staf atau karyawan Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri 

3) Memberi nomor rekening tabungan ataupun deposito kepada nasabah 

baru sesuai dengan nomor urut 

4) Menerima, memeriksa kelengkapan dan meregister berkas 

permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah 

pembiayaan dan kemudian menyerahkannya kepada bagian 

marketing 

5) Menerima dan melayani complain nasabah yang mengalami masalah 

h. Teller  

Tugas-tugas Teller, sebagai berikut: 
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1) Mengatur dan memelihara saldo atau posisi uang kas yang ada dalam 

tempat khasanah bank 

2) Pelaksanaan transaksi keuangan tunai, setoran, dan pembayaran 

3) Pelaksana mutasi uang tunai antar teller kantor kas dan berkewajiban 

membuat laporan kas harian 

i. Bagian Keamanan dan Umum Rumah Tangga Kantor (Non Bank Staff) 

Non Bank Staff bertugas dalam mengamankan kekayaan kantor 

serta pemeliharaan dan urusan rumah tangga lainnya. Bagian-bagian 

dana tugas-tugas pokok Non Bank Staff , sebagai berikut: 

1) Office Boy, bertugas memelihara kekayaan kantor dan membantu 

kegiatan kru yang lain 

2) Security, bertugas untuk siap siaga terhadap situasi kantor, memantau 

keluar masuknya nasabah ke kantor, menfull (mengeluarkan dan 

memasukan uang dari khasanah bersama teller dan pejabat bank), 

pengawalan, penyetoran uang, serta membantu customer service dalam 

penjualan shar-e 

3)  Driver, bertugas dalam kegiatan transportasi dan memilhara keadaan 

kantor. 

4. Jasa dan Produk Layanan Unggulan 

a. Produk Penghimpunan Dana (Funding) 

1) Tabungan  

a) Tabungan iB Muamalat Prima 



77 
 

 
 

Tabungan yang didesain bagi nasabah yang ingin mendapatkan 

bagi hasil yang tinggi bahkan setara dengan deposito 

b) Tabungan iB Muamalat Prima Berhadiah 

Tabungan simpanan berjangka dengan benefit hadiah sesuai pihan 

nasabah 

c) Tabungan iB Muamalat Rencana 

Tabungan yang memilik perencanaan keuangan yang tepat untuk 

mewujudkan rencana dan impian di masa depan lebih baik sesuai 

prinsip syariah 

2) Giro iB Muamalat 

a) Giro iB Muamalat Attijary Corporate 

Produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan 

dan kenyamanan dalam berinteraksi. Merupakan sarana untuk 

memenuhi kebutuhan transaksi nasabah perorangan maupun non-

perorangan 

b) Giro iB Muamalat Ultima Corporate 

Produk giro berbasis akad mudharabah yang memberikan 

kemudahan bagi nasabah perorangan dan non-perorangan untuk 

memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal 

balik yang optimal. 
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3) Deposito iB Muamalat Mudharabah 

Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang 

fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal serta 

perlindungan asuransi jiwa gratis. 

b. Produk Pembiayaan (Financing) 

1) Pembiayaan Konsumen 

a) KPR Muamalat iB 

Produk pembiayaan yang akan membantu untuk memiliki rumah 

(ready stock/belas), apartemen, ruko, rukan, kios, maupun 

pengalihan take-over KPR dari bank lain. 

b) Auto Muamalat  

Produk pembiayaan yang akan membantu untuk memiliki 

kendaraan bermotor. Produk ini adalah kerjasama Bank Muamalat 

dengan Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF). 

2) Pembiayaan Modal Kerja 

Produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja 

usaha anda sehingga kelancaram operasional dan rencana 

pengembangan usaha anda akan terjamin 

c. Investasi 

1) Pembiayaan Investasi 

Produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan investasi usaha 

sehingga mendukung rencana ekspansi yang telah disusun. 
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2) Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis  

Produk pembiayaan yang akan membantu usaha untuk membeli 

membangun ataupun merenovasi properti maupun pengalihan take-

over pembiayaan properti dari bank lain untuk kebutuhan bisnis. 

d. Jasa Layanan 

1) ATM 

Layanan ATM 24 jam yang memudahkan jasa nasabah dalam 

melakukan penarikan dana tunai, pemindahan bukuan, transfer antar 

bank, cek saldo, pembayaran Zakat-Infaq-Sedekah (ZIS) dan tagihan 

telepon. Untuk penarikan tunai, kartu ATM Muamalat dapat 

digunakan diseluruh ATM muamalat, ATM BCA/Prima, ATM 

Bersama secara bebas biaya diseluruh Indonesia. Kartu ATM 

mualamat juga dapat dipakai untuk bertransaksi diseluruh merchant 

Debit BCA. 

2) SalaMuamalat  

SalaMuamalat merupakan layanan phone banking 24 jam dan call 

center yang dapat diakses melalui nomor 1500016 an untuk nasabah 

yang berada di luar negeri dapat mengaksesnya melalui +6221 8066 

8000 yang memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan 

dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai 

produk, saldo dan informasi transaksi, pemindah bukuan antar 

rekening pembayaran serta mengubah PIN. 
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5. Visi dan Misi Bank Muanalat Indonesia Kantor Cabang Kediri 

a. Visi  

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar di 

Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional” 

b. Misi 

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan 

berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan 

berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia 

yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif untuk 

memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepantingan. 
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6. Struktur Organisasi Lembaga  

Berikut ini stuktur organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi BMI Kantor Cabang Kediri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber: Data dari Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri yang diolah peneliti 

B. Karakteristik Responden 

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah untuk 

mengetahui dan menganalisa seberapa besar pengaruh motivasi berprestasi, 
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Alan Januar Ahmed 

BDM 
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a. Aluan Mahmud 
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promosi jabatan, dan kompensasi pada Bank Muamalat Indonesia Kantor 

Cabang Kediri. Untuk mengimplementasi hal tersebut maka dilakukan 

penyebaran kuesioner atau angket kepada responden yang terlihat langsung 

dalam pengisian kuesioner. Untuk memahami hasil-hasil penelitian peneliti 

memerlukan data deskriptif responden yang akan digunakan untuk 

menggambarkan keadaan atau kondisi responden yang dapat memberikan 

informasi tambahan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah sebagian karyawan dari Bank 

Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri. Adapun jumlah responden yang 

ditentukan sebagai sampel adalah sebagian populasi dijadikan sampel, yaitu 

sebanyak 41 karyawan dari 70 karyawan Bank Muamalat. Teknik yang 

digunakan yaitu sampling probability sampling dengan menggunakan metode 

simple random sampling. 

C. Deskripsi Responden 

Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi responden dalam penelitian 

ini, maka diperlukan gambaran mengenai karaketeristik responden. Adapun 

gambaran karakteristik responden adalah sebagai barikut: 

1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin 

Responden yang bekerja di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang 

Kediri adalah karyawan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. 

Jumlah responden dengan jenis kelamin laki-laki lebih besar dibandingkan 

dengan jenis kelamin perempuan. 
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Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin  Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 41 51,3% 

2 Perempuan  39 48,7% 

Total 80 100% 

                 Sumber: Data primer diolah, 2018 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 80 responden, jumlah 

responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 41 atau 51,3%, 

sedangkan reponden berjenis kelamin perempuan berjumlah 39 responden 

atau 48,7%. Jadi dapat disimpulkan bahwa responden berjenis kelamin 

laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini karena dalam 

perusahaan/bank tersebut lebih banyak membutuhkan karyawan laki-laki 

untuk marketing daripada perempuan. 

2. Karakteristik Berdasarkan Masa Kerja 

Berdasarkan masa kerja, responden yang menjadi karyawan Bank 

Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri yang paling banyak 1-8 Tahun. 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No Masa Kerja Jumlah Persentase 

1 1 < tahun 26 32,5 % 

2 1 – 8 Tahun  35 43,8 % 

3 8 – 10 Tahun 19 23, 7 % 

Total  80 100 % 
Sumber: Data primer diolah, 2018 
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Dari tabel di atas dapat dilakukan bahwa dari 41 responden, jumlah 

responden  yang masa kerjanya antara 1 > tahun adalah 13 responden atau 

31,7 %, responden yang masa kerjanya 1 -8 tahun sebanyak 18 responden 

atau 43,9 %, sedangkan responden yang masa kerjanya 8 -10 tahun 

sebanyak 10 responden atau 24, 4 %. Hal ini karena seseorang belum 

terlalu lama bekerja di perusahaan tersebut masih ingin mencukupi 

kebutuhannya dengan sisa masa kerjanya, sedangkan yang sudah lama 

bekerja memilih untuk mencari pekerjaan yang lebih mencukupi 

kebutuhannya. 

3. Karakteristik Berdasarkan Usia Responden 

Berdasarkan usia responden yang menjadi karyawan Bank Muamalat 

Indonesia Kantor Cabang kediri, sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden 

No Usia Jumlah Persentase 

1 17 Tahun – 30 Tahun 51 63,7 % 

2 30 Tahun – 43 Tahun  29 36,3 % 

 Sumber: Data primer diolah, 2018 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 80 responden, jumlah 

responden yang usianya antara 17 Tahun – 30 Tahun adalah 51 responden 

atau 63,7 %, sedangkan responden yang usianya 30 Tahun – 43 Tahun 

sebanyak 29 responden atau 36,3 %. Hal ini karena seseorang yang sudah 

lama bekerja di bank tersebut memilih untuk keluar dan mencari pekerjaan 



85 
 

 
 

yang lebih baik lagi. Sehingga posisi tersebut digantikan oleh karyawan 

baru yang usianya masih muda. 

D. Deskripsi Variabel Penelitian 

1. Motivasi Berprestasi (X1) 

Tabel 4.4 

Tanggapan Responden Tentang Variabel Motivasi Berprestasi 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 12 15 % 

Setuju 64 80 % 

Ragu-ragu 3 3% 

Tidak Setuju 1 2% 

Sangat Tidak Setuju 0 0 % 

Total  80 100 % 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa untuk variabel motivasi 

berprestasi yang diwakili oleh 8 item pertanyaan sebanyak 0% menyatakan 

sangat tidak setuju, 2% responden menyatakan tidak setuju, 3% responden 

menyatakan ragu-ragu, sedangkan 80% responden menyatakan setuju, dan 

15% menyatakan sangat setuju. 
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2. Promosi Jabatan (X2) 

Tabel 4.5 

Tanggapan Responden Tentang Variabel Promosi Jabatan 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 28 35 % 

Setuju 50 62 % 

Ragu-ragu 28 3% 

Tidak Setuju 0 0 % 

Sangat Tidak Setuju 0 0 % 

Total  80 100 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa untuk variabel motivasi 

berprestasi yang diwakili oleh 8 item pertanyaan sebanyak 0% menyatakan 

sangat tidak setuju, 0% responden menyatakan tidak setuju, 3% responden 

menyatakan ragu-ragu, sedangkan 62% responden menyatakan setuju, dan 

35% menyatakan sangat setuju. 

3. Kompensasi (X3) 

Tabel 4.6 

Tanggapan Responden Tentang Variabel Kompensasi 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 4 5 % 

Setuju 50 62 % 

Ragu-ragu 24 30 % 
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Tidak Setuju 2 3 % 

Sangat Tidak Setuju 0 0 % 

Total  80 100 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa untuk variabel motivasi 

berprestasi yang diwakili oleh 8 item pertanyaan sebanyak 0% menyatakan 

sangat tidak setuju, 2% responden menyatakan tidak setuju, 30% responden 

menyatakan ragu-ragu, sedangkan 62% responden menyatakan setuju, dan 

5% menyatakan sangat setuju. 

4. Kualitas Kinerja Karyawan (Y) 

Tabel 4.7 

Tanggapan Responden Tentang Variabel Kualitas Kinerja Karyawan 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 6 8 % 

Setuju 29 36 % 

Ragu-ragu 35 44 % 

Tidak Setuju 10 12 % 

Sangat Tidak Setuju 0 0 % 

Total  41 100 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa untuk variabel motivasi 

berprestasi yang diwakili oleh 8 item pertanyaan sebanyak 0% menyatakan 

sangat tidak setuju, 12% responden menyatakan tidak setuju, 44% responden 
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menyatakan ragu-ragu, sedangkan 36% responden menyatakan setuju, dan 

8% menyatakan sangat setuju. 

E. Analisis Data 

Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul dari 

berbagai sumber, dalam Bab IV ini akan dianalisi sesuai dengan hipotesis 

yang telah dikemukakan pada bab terdahulu. Penelitian ini didasarkan pada 

data angket yang disebarkan di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang 

Kediri kepada responden sehingga dapat dilakukan analisis atas data yang 

diperoleh, yaitu meliputi analisis variabel-variabel independen berupa 

pengaruh motivasi berprestasi, promosi jabatan , dan komepnsasi terhadap 

variabel dependen berupa kualitas kinerja karyawan. 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. 

1. Uji Validitas Instrumen dan Uji Reabilitas 

Uji validitas akan menguji menguji masing-masing variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, dimana keseluruhan variabel penelitian 

memuat 32 pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Ketentuan 

validitas instrumen sahih apabila r hitung lebih besar dari r kritis (0,30) 

atau bila korelasi tiap variabel positif dan besarnya 0,3 ke atas maka 

variabel tersebut merupakan construct yang kuat. 
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Reliabilitas instrument adalah hasil pengukuran yang dapat 

dipercaya. Reliabilitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan data 

sesuai dengan tujuan pengukuran. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan 

uji reliabilitas dengan metode Alpha Cronbach’s diukur berdasarkan 

skala Alpha Cronbach’s 0 sampai 1. Untuk mengetahui kriteria reliabilitas 

ada 5 kelompok kelas dengan ukuran kemantapan alpha dapat 

diinterprestasikan sebagai berikut : 

a. Nilai alpha Cronbach 0,00 s.d. 0,20, berarti kurang reliabel 

b. Nilai alpha Cronbach 0,21 s.d. 0,40, berarti agak reliable 

c. Nilai alpha Cronbach 0,42 s.d. 0,60, berarti cukup reliable 

d. Nilai alpha Cronbach 0,61 s.d. 0,80, berarti reliable 

e. Nilai alpha Cronbach 0,81 s.d. 1,00 , bearti sangat reliable 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka hasil pengujian 

validitas dan reliabilitas adalah sebagai berikut: 

1) Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Motivasi Berprestasi (X1) 

Tabel 4.8 

Hasil Uji   Validitas Variabel Motivasi Berprestasi 

Item-Total Statistics 

 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Correted 

Item-Total  

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Keterangan 

X1.1 29,15 5,420 ,656 ,821 Valid 

X2.2 29,25 5,734 ,552 ,835 Valid 

X3.3 29,09 5,676 ,641 ,824 Valid 

X4.4 29,09 5,676 ,641 ,824 Valid 
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X5.5 29,15 6,281 ,501 ,840 Valid 

X6.6 29,15 5,420 ,656 .,821 Valid 

X7.7 29,25 5,734 ,552 ,835 Valid 

X8.8 29,15 6,281 ,501 ,840 Valid 

 Sumber: Output SPSS 21.0 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel Motivasi 

Berprestasi (X1) adalah valid karena nilai Corrected ItemTotal 

Correlation lebih besar dibanding 0,3. Dalam penelitian ini berarti 

semua item dalam instrumen memenuhi persyaratan validitas secara 

statistik serta dapat mengukur dengan tepat. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Realiabilitas Variabel Motivasi Berprestasi 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,849 8 

 

Berdasarkan Reliability Statistic di atas, nilai Cronbach’s 

Alpha sebesar ,849 untuk variabel Motivasi Berprestasi (X1). 

Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai 

Alpha Cronbach’s > dari 0,6. Jadi variabel untuk variabel motivasi 

berprestasi (X1) dikatakan reliabel. 
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2) Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Promosi Jabatan (X2) 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas Variabel Promosi Jabatan 

Item-Total Statistics 

 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Correted 

Item-Total  

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Keterangan 

X1.1 29,65 8,053 ,453 ,854 Valid 

X2.2 29,68 7,007 ,754 ,819 Valid 

X3.3 29,83 7,665 ,525 ,847 Valid 

X4.4 29,76 7,500 ,667 ,831 Valid 

X5.5 29,83 7,665 ,525 ,847 Valid 

X6.6 29,68 7,062 ,743 .,815 Valid 

X7.7 29,65 8,053 ,453 ,854 Valid 

X8.8 29,76 7,500 ,676 ,831 Valid 

 Sumber: Output SPSS 21.0 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel Promosi 

jabatan (X2) adalah valid karena nilai Corrected ItemTotal Correlation 

lebih besar dibanding 0,3. Dalam penelitian ini berarti semua item dalam 

instrumen memenuhi persyaratan validitas secara statistik serta dapat 

mengukur dengan tepat. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Realiabilitas Variabel Promosi Jabatan 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,856 8 
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Berdasarkan Reliability Statistic di atas, nilai Cronbach’s 

Alpha sebesar ,856 untuk variabel Promosi Jabatan (X2). 

Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai 

Alpha Cronbach’s > dari 0,6. Jadi variabel untuk variabel promosi 

jabatan (X2) dikatakan reliabel 

3) Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kompensasi (X3) 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Validitas Variabel Kompensasi 

Item-Total Statistics 

 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Correted 

Item-Total  

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Keterangan 

X1.1 27,96 7,809 ,586 ,800 Valid 

X2.2 27,45 8,276 ,476 ,815 Valid 

X3.3 27,45 7,466 ,694 ,784 Valid 

X4.4 27,78 7,999 ,444 ,822 Valid 

X5.5 27,61 8,256 ,604 ,801 Valid 

X6.6 27,85 8,256 ,604 .,801 Valid 

X7.7 27,78 7,341 ,597 ,799 Valid 

X8.8 27,76 8,386 ,469 ,815 Valid 

 Sumber: Output SPSS 21.0 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel 

Kompensasi (X3) adalah valid karena nilai Corrected ItemTotal 

Correlation lebih besar dibanding 0,3. Dalam penelitian ini berarti 

semua item dalam instrumen memenuhi persyaratan validitas secara 

statistik serta dapat mengukur dengan tepat. 
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Tabel 4.13 

Hasil Uji Realiabilitas Variabel Kompensasi 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,825 8 

 

Berdasarkan Reliability Statistic di atas, nilai Cronbach’s 

Alpha sebesar ,825 untuk variabel Kompensasi (X3). 

Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai 

Alpha Cronbach’s > dari 0,6. Jadi variabel untuk variabel kompensasi 

(X3) dikatakan reliabel 

4) Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kualitas Kinerja Karyawan 

 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Kinerja Karyawan 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Correted 

Item-Total  

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Keterangan 

X1.1 26,29 8,992 ,557 ,767 Valid 

X2.2 26,34 8,530 ,744 ,733 Valid 

X3.3 26,13 10,136 ,373 ,795 Valid 

X4.4 26,01 9,304 ,601 ,759 Valid 

X5.5 25,81 9,876 ,456 ,782 Valid 

X6.6 25,63 10,921 ,304 .,800 Valid 

X7.7 25,51 10,607 ,407 ,788 Valid 

X8.8 26,01 9,304 ,601 ,759 Valid 

 Sumber: Output SPSS 21.0 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel Kualitas 

Kinerja Karyawan (Y) adalah valid karena nilai Corrected ItemTotal 

Correlation lebih besar dibanding 0,3. Dalam penelitian ini berarti 

semua item dalam instrumen memenuhi persyaratan validitas secara 

statistik serta dapat mengukur dengan tepat. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Realiabilitas Variabel Kualitas Kinerja Karyawan 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,797 8 

 

Berdasarkan Reliability Statistic di atas, nilai Cronbach’s 

Alpha sebesar ,797 untuk variabel Kualitas Kinerja karyawan (Y). 

Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai 

Alpha Cronbach’s > dari 0,6. Jadi variabel untuk variabel kualitas 

kinerja karyawan (Y) dikatakan reliabel 

2. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Adapun uji normalitas sebagai berikut. 

 

 



95 
 

 
 

Tabel 4.16 

Uji Normalitas Data 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 80 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,73895830 

Most Extreme Differences 

Absolute ,091 

Positive ,061 

Negative -,091 

Kolmogorov-Smirnov Z ,814 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,521 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Hasil Output SPSS 21.0, 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.15 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

diperoleh angka Asymp.sig (2-tailed). Nilai ini dibandingkan dengan 0,05 

(menggunakan taraf signifikan atau      ) untuk pengambilan 

keputusan dengan pedoman: 

a. Nilai sig. atau signifikansi < 0,05, distribusi data tidak normal 

b. Nilai sig. atau signifikansi > 0,05, distribusi data adalah normal 

Dari tabel uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov di atas, dapat 

diketahui bahwa masing-masing variabel berdistribusi normal, hal ini dapat 

dilihat dari nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) 0.521  yang lebih dari 
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0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel berdistribusi normal, 

sehingga dapat dilakukan penelitian selanjutnya. 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.17 

Uji Multikolinearitas 

 

Coefficients
a
 

Model Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 

X1 ,253 ,144 ,114 ,924 1,082 

X2 ,257 ,080 ,063 ,886 1,128 

X3 ,609 ,565 ,535 ,895 1,117 

a. Dependent Variable: Y 

 

Berdasarkan coefficient di atas diketahui bahwa niali VIF adalah 

Motivasi berprestasi: 1,1082; Promosi jabatan: 1,128; dan kompensasi;  

1,117. Hasil ini berarti variabel terbebas dari asumsi klasik 

multikolinearitas, karena hasilnya lebih kecil dari 10. 
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b. Uji Autokorelasi  

Tabel 4.18 

Uji Autokorelasi 

 

 

Nilai Durbin-Watson pada Model Summary adalah sebesar 1,800. Hal 

ini berarti model penelitian ini tidak termasuk problem autokorelasi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Dari uji heteroskedastisitas dengan 

bantuan software SPSS for window Versi 21 didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Model Summary
b
 

Model Change Statistics Durbin-Watson 

R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,391
a
 16,282 3 76 ,000 1,800 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 
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Gambar 4.2 

Uji Heteroskedastisitas 

 

 
 Sumber: Hasil Output SPSS 21.0, 2018 

 

Dari gambar di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak 

membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas 

maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y (loyalitas). Hal ini berarti tidak 

terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi ini 

layak dipakai. 
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d. Uji Regresi Linear Berganda 

Tabel 4.19 

Uji Regresi Linear Berganda 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,308 4,987  ,463 ,645 

X1 ,711 ,128 ,723 5, 560 ,000 

X2 ,518 ,157 ,254 4,764 ,003 

X3 ,623 ,104 ,565 5,975 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

Dari tabel diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = a + bI X1 + X2 + X3  

PE  = 2,308 + 0,711 motivasi berprestasi + 0,518 promosi jabatan +  

0,623 kompensasi 

Keterangan: 

1) Konstanta sebesar 2,308 menyatakan bahwa jika dalam keadaan 

konstanta (tetap) variabel motivasi berprestasi, promosi jabatan, dan 

kompensasi nilainya adalah 0 (tidak ada) maka kualitas kinerja 

karyawan nilainya negatif sebesar 2,308 satu satuan. 

2) Koefisien regresi X1, sebesar 0,711 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1 satuan kualitas kinerja karyawan, diferensiasi motivasi 
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berprestasi akan meningkatkan kualitas kinerja karyawan sebesar 0,711. 

Dan sebaliknya, jika diferensiasi motivasi berprestasi menurunkan 1 

satuan, maka kualitas kinerja karyawan akan turun 0,711dengan 

anggapan X2 dan X3 tetap. 

3) Koefisien regresi X2, sebesar 0,518 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1 satuan kualitas kinerja karyawan, diferensiasi promosi 

jabatan akan meningkatkan kualitas kinerja karyawan sebesar 0,518.  

Dan sebaliknya, jika diferensiasi promosi jabatan menurunkan 1 satuan, 

maka kualitas kinerja karyawan akan turun 0,518. 

4) Koefisien regresi X3, sebesar 0,623 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1 satuan kualitas kinerja karyawan, diferensiasi 

kompensasi akan meningkatkan kualitas kinerja karyawan sebesar 

0,623. Dan sebaliknya, jika diferensiasi kompensasi menurunkan 1 

satuan, maka kualitas kinerja karyawan akan turun 0,623. 

F. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen, dimana jika t hitung > t tabel maka uji regresi dikatakan 

signifikan atau dengan melihat angka signifikannya. Jika nilai sig. > tingkat 

signifikansi (α = 0,05), maka secara parsial atau sendiri-sendiri variabel 
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independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Dengan ketentuan sebagai berikut: 

Ho : Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat 

Ha : Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat 

Untuk mengetahui besarnya masing-masing variabel indepeden secara 

parsial (individu) terhadap variabel independen dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.20 

Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t) 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,308 4,987  ,463 ,645 

X1 ,711 ,128 ,723 5, 560 ,000 

X2 ,518 ,157 ,254 4,764 ,003 

X3 ,623 ,104 ,565 5,975 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

 

Diketahui bahwa t tabel untuk df = 80 – 3 – 1 = 76 dengan signifikansi 

5% adalah 1,991. Untuk mengetahui apakah hipotesa yang diajukan adalah 

signifikan atau tidak, maka perlu membandingkan antara t-hitung dengan t-

tabel. Di mana jika nilai t-hitung > t-tabel, maka hipotesa dapat diterima, 



102 
 

 
 

dan sebaliknya, jika t-hitung < t-tabel maka hipotesis 1 diatas tidak dapat 

diterima. 

1) Hipotesis 1 yang berbunyi: motivasi berprestasi berpengaruh positif 

terhadap kualitas kinerja karyawan Bank Muamalat Indonesia Kantor 

Cabang Kediri. 

Berdasarkan tabel 4.20 diketahui bahwa nilai t-hitung motivasi 

berprestasi adalah 5,560 sedangkan nilai t-tabel 1,991, t hitung lebih 

besar dibandingkan dengan t-tabel, dan nilai sig. 0,000 < tingkat 

signifikansi (α = 0,05). Artinya motivasi berprestasi berpengaruh positif 

terhadap kualitas kinerja karyawan BMI Kantor Cabang Indonesia atau 

dengan kata lain Ha diterima. 

2) Hipotesis 2 yang berbunyi: promosi Jabatan berpengaruh positif 

terhadap kualitas kinerja karyawan Bank Muamalat Indonesia Kantor 

Cabang Kediri. 

Berdasarkan tabel 4.20 diketahui bahwa nilai t-hitung adalah 4,764 

sedangkan nilai t-tabel adalah 1,991, t-hitung lebih besar dibandingkan 

dengan t-tabel, dan nilai sig. 0, 003 < tingkat signifikansi (α = 0,05). 

Artinya promosi jabatan berpengaruh positif terhadap kualitas kinerja 

karyawan BMI Kantor Cabang Indonesia atau dengan kata lain Ha 

diterima. 
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3) Hipotesis 3 yang berbunyi: kompensasi berpengaruh positif terhadap 

kualitas kinerja karyawan Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang 

Kediri. 

Berdasarkan tabel 4.20 diketahui bahwa nilai t-hitung adalah 5,975 

sedangkan nilai t-tabel adalah 1,991, t-hitung lebih besar dibandingkan 

dengan t-tabel, dan nilai sig. 0, 000 < tingkat signifikansi (α = 0,05). 

Artinya kompensasi berpengaruh positif terhadap kualitas kinerja 

karyawan BMI Kantor Cabang Indonesia atau dengan kata lain Ha 

diterima. 

2. Secara simultan dengan F-test 

Tabel 4.21 

Uji F 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 380,900 3 126,967 16,282 ,000
b
 

Residual 592,650 76 7,798   

Total 973,550 79    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

 

Dari hasil output diatas (ANOVA), terbaca nilai F hitung sebesar 

16,282  dan F tabel sebesar 2,72. Sehingga dapat diketahui bahwa (16,282  

> 2,72) dan nilai sig. (0, 000) lebih kecil dari taraf signifikansi (α = 0,05). 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel independen (motivasi 

berprestasi, promosi jabatan, dan kompensasi) secara simultan atau 
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bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas 

kinerja karyawan di BMI Kantor Cabang Kediri atau dengan kata lain 

dapat diterima 

3. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi memiliki fungsi untuk mengetahui besarnya 

variabel independen dalam menerangkan variabel dependen atau 

untuk menjelaskan sejauh mana kemampuan variabel independen (motivasi 

berprestasi, promosi jabatan, dan kompensasi) terhadap variabel dependen 

(kualitas kinerja karyawan). 

Tabel 4.22 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,625
a
 ,391 ,367 2,792 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

 

Model Summary pada tabel diatas adalah: 

a. Angka R Square menunjukkan sebesar 0,391 atau 39,1% hal ini berarti 

korelasi atau hubungan 3 variabel independen (motivasi berprestasi, 

promosi jabatan, dan kompensasi) terhadap kualitas kinerja karyawan di 

BMI Kantor Cabang Kediri adalah sebesar 39,1% 

b. Adjusted R Square digunakan jika jumlah variabel independen lebih dari 

dua. Nilai Adjusted R Square pada model ini 0,367 hal ini berarti 36,7% 
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variabel kualitas kinerja karyawan BMI Kantor Cabang kediri bisa 

dijelaskan variabel motivasi berprestasi, promosi jabatan, dan 

kompensasi, sedangkan sisanya (100% - 36,7% = 63,3%) dijelaskan 

oleh sebab-sebab yang lain tidak dijelaskan pada penelitian ini. 

c. Std. Error of the Estimate sebesar 2,792, semakin kecil nilai Std. Error 

of the Estimate akan membuat regresi semakin tepat dalam memprediksi 

variabel independen. 

Pedoman untuk memberikan interprestasi koefisien korelasi 

Interval koefisien Tingkat hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

 

Berdasarkan tabel tersebut,  maka koefisien korelasi yang ditemukan 

sebesar 0,391 termasuk pada kategori rendah. Jadi terdapat pengaruh yang 

rendah ketiga variabel independen dan variabel dependen. Dengan 

demikian, berarti kemampuan penelitian lebih kecil dipengaruhi oleh 

variabel motivasi berprestasi, promosi jabatan, dan kompensasi. Dan 

sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti. 

 


