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ABSTRAKSI 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi financial 
dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai motivasi kerja sebagai variable 
interverning. Pada kantor inspektorat kabupaten Jombang. Berdasarkan hasil 
penelitian diharapkan dapat memberikan masukan-masukan atau informasi bagi 
pimpinan kantor inspektorat Kabupaten Jombang dalam usaha meningkatkan dan 
mengembangkan kinerja pegawai di masa yang akan datang. 
 Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian 
survey dengan populasi pegawai Inspektorat Kabupaten Jombang, dan total 
sampel 40 responden. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 
sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 
digunakan sebagai sampel. Pengujian linier berganda dilakukan dengan 
menggunakan alat bantu uji statistik SPSS versi 16. Variabel independen dan 
variabel dependen dalam penelitian ini adalah kompensasi finansial, gaya 
kepemimpinan dan kinerja pegawai. Sedangkan variabel interverningnya adalah 
Motivasi kerja.  Penelitian ini melakukan uji hipotesis menggunakan metode uji t. 
 Berdasarkan hasil analisis uji t menunjukkan gaya kepemimpinan dan 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai hal ini ditunjukkan dari 
hasil nilai signifikansi 0,003 atau dibawah α = 0,05. Hasil uji t variabel 
kompensasi finansial menunjukkan nilai signifikansi 0,882 atau diatas α = 0,05, 
sehingga dapat diartikan bahwa kompensasi finansial tidak mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap kinerja pegawai secara langsung. Sedangkan melalui 
media variabel interverning yaitu: motivasi kerja, terjadi pengaruh signifikan 
antar kompensasi finansial dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. 
Meskipun secara hubungan langsung antara gaya kepemimpinan dengan motivasi 
tidak ada pengaruh, tetapi ketika gaya kepemimpinan dikonversikan menjadi 
motivasi kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai. Sedangkan hasil 
uji F diketahui bahwa Fhitung > Ftabel berarti Ho ditolak, sehingga variabel 
kompensasi finansial dan gaya kepemimpinan berpengaruh secara bersama-sama 
terhadap kinerja pegawai, variabel motivasi berpengaruh secara bersama-sama 
terhadap kinerja pegawai, variabel kompensasi finansial dan gaya kepemimpinan 
mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap motivasi, dan variabel 
kompensasi finansial, gaya kepemimpinan dan motivasi mempunyai berpengaruh 
secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai 
 
Kata kunci: Kompensasi Finansial, Gaya kepemimpinan, Motivasi Kinerja dan 

Kinerja Pegawai. 
 



A. LATAR BELAKANG 

Dalam era saat ini banyak pemberitaan tentang adanya penyelewengan 

dana pemerintah yang seharusnya untuk rakyat menjadi disalah gunakan. 

Sehingga pemerintah sangat membutuhkan peran suatu badan yang mampu 

mengawasi perputaran dana APBN maupun dana APBD. Otonomi daerah di 

Indonesia sejak 1 Januari 2001 mengalami perkembangan yang sangat berarti. 

UU No. 22 dan 25 tahun 1999 telah menjadi dasar yang kuat bagi Pemerintah 

Daerah untuk mencoba mandiri, khususnya dalam pengelolaan keuangan, 

termasuk dalam proses penyusunan anggaran daerah atau penganggaran 

daerah. 

Undang-undang tersebut kemudian direvisi dengan UU No. 32 tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

Pelaksanaan otonomi daerah memunculkan jenis akuntabilitas baru, sesuai 

dengan UU 32 dan 33 tahun 2004. Akuntabilitas ini terdapat dalam tiga jenis 

pertanggungjawaban keuangan daerah yaitu (1) pertanggungjawaban 

pembiayaan pelaksanaan dekonsentrasi, (2) pertanggungjawaban pembiayaan 

pelaksanaan pembantuan, dan (3) desentralisasi (Sadjiarto, 2000). Sementara 

di tingkat pemerintah pusat, pertanggungjawaban keuangan tetap dalam 

bentuk pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara 

(APBN).  

 

B. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk menguji hubungan kompensasi finansial terhadap motivasi kerja. 

2. Untuk menganalisis pengaruh variabel gaya kepemimpinan terhadap 

motivasi kerja. 

3. Untuk menganalisis pengaruh variabel kompensasi finansial terhadap 

kineja karyawan. 

4. Untuk menguji hubungan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 

5. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan  



6. Untuk menguji pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja pegawai 

BAWASDA secara tidak langsung melalui motivasi kerja. 

7. Untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai 

BAWASDA secara tidak langsung melalui motivasi kerja. 

 

C. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Kompensasi Finansial 

Menurut Hasibun (2006) dalam penelitian Riyadi (2011) 

kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan 

atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.  

a. Jenis-Jenis Kompensasi Finansial 

Menurut Hasibun (2002) dalam penelitian Nurtjahjani (2008). 

Kompensasi mempunyai dua jenis,yaitu: 

1. Kompensasi langsung pembayaran dalam bentuk gaji. 

2. Kompensasi tidak langsung pembayaran dalam bentuk tunjangan 

b. Tujuan Pemberian Kompensasi Finansial 

Menurut Hasibun (2002) dalam Nurtjahjani (2008). Tujuan 

pemberian kompensasi (balas/jasa) antara lain: 

1. Ikatan Kerja Sama. 

2. Kepuasan Kerja 

3. Pengadaan Efektif 

4. Motivasi 

5. Stabilitas Karyawan 

6. Disiplin 

7. Pengaruh Serikat Buruh 

8. Pengaruh Pemerintah 

2. Gaya Kepemimpinan 

Dalam penelitian Brahmasari dan Suprayetno (2008) Gaya 

kepemimpinan merupakan upaya mempengaruhi banyak orang melalui 

komunikasi untuk mencapai tujuan, cara mempengaruhi orang dengan 



petunjuk atau perintah, tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak 

atau merespon dan menimbulkan perubahan positif, kekuatan dinamis 

penting yang memotivasi dan mengkoordinasikan organisasi dalam rangka 

mencapai tujuan, kemampuan untuk menciptakan rasa percaya diri dan 

dukungan di antara bawahan agar tujuan organisasional dapat tercapai. 

3. Motivasi Kerja 

Menurut Robbin (2002) dalam penelitian Brahmasari (2008:125) 

motivasi merupakan keinginan untuk melakukan sebagai kesediaan untuk 

mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi, 

yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu 

kebutuhan individual. 

4. Kinerja Karyawan. 

Dalam penelitian Riyadi (2011) kinerja adalah suatu hasil kerja 

yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang di bebankan 

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalam dan kesungguhan 

serta waktu. Menurut penelitian Brahmasari dan Suprayetno (2008:128) 

mengemukakan bahwa setiap manusia mempunyai potensi untuk bertindak 

dalam berbagai bentuk aktivitas. Kemampuan bertindak itu dapat 

diperoleh manusia baik secara alami (ada sejak lahir) atau dipelajari. 

Walaupun manusia mempunyai potensi untuk berperilaku tertentu itu 

disebut ability (kemampuan), sedangkan ekspresi dari potensi ini dikenal sebagai 

performance (kinerja). 

 

D. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan 

data primer ini didapatkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 

responden. Menurut Indriantoro (1999:146) data primer adalah data yang 

diperoleh secara langsung dari objek penelitian, di mana data tersebut 

diperoleh melalui kuisioner atau angket dan wawancara. 

 



2. Objek Penelitian 

Objek penelitian dari skripsi ini adalah kinerja pegawai Kantor 

Inspektorat Kabupaten Jombang, alasan penulis mengambil objek ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh kompensasi finansial dan gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada kantor Inspektorat 

Kabupaten Jombang. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuisoner 

yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuisoner kepada responden. 

Menurut Indriantoro (1999:146), metode pengumpulan data 

menggunakan metode kuisoner, yaitu salah satu metode pengambilan 

data penelitian yang mengumpulkan data dengan cara memakai daftar 

pertanyaan yang disebarkan kepada responden (pegawai). Data 

diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada pegawai 

BAWASDA Kabupaten Jombang. Kuisioner pada penelitian ini 

mengacu pada penelitian yang  dilakukan oleh Septiani (2010). 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, 

maka kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Variabel kompensasi finansial berpengaruh secara signifikan  terhadap 

motivasi. 

2. Variabel gaya kepemimpinan tidak berpengaruh pengaruh secara 

signifikan  terhadap motivasi. 

3. Variabel kompensasi finansial tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

4. Variabel gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan  terhadap 

kinerja pegawai. 

5. variabel motivasi berpengaruh secara signifikan  terhadap kinerja pegawai. 



6. Variabel kompensasi finansial tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja pegawai melalui motivasi  

7. Variabel gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan  terhadap 

kinerja pegawai melalui motivasi. 

Keterbatasan Penelitian 

Diharapkan keterbatasan ini tidak mengurangi manfaat yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini. Keterbatasan tersebut antara lain : 

1. Keterbatasan sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel 

sebanyak 40 responden.  

2. Keterbatasan penelitian ini hanya menggunakan variabel kompensasi 

finansial, gaya kepemimpinan terhadap kinerja melalui variabel 

motivasi sebagai variabel intervening. 

Saran 

Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan penulis adalah 

srbagai berikut : 

1. Sebaiknya Bawasda Jombang lebih meningkatkan kompensasi finansial, 

gaya kepemimpinan dan motivasi agar para pegawai termotivasi dan 

berdampak pada hasil kinerjanya. 

2. Sebaiknya bagi peneliti yang akan datang supaya menambahkan variabel 

selain variabel kompensasi finansial, gaya kepemimpinan dalam 

mempengaruhi kinerja melalui variabel motivasi sebagai variabel 

intervening. 
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