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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pembahasan bab ini diawali dengan penjelasan data karakteristik responden 

penelitian, hasil pengujian instrumen penelitian dan hasil analisis data berdasarkan 

metode penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, serta kesimpulan 

yang diperoleh berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

BMT BIF ( Bina Ihsanul Fikri)  merupakan lembaga keuangan syariah 

yang menitik beratkan pada pemberdayaan ekonomi kelas bawah yang 

didirikan dan memiliki oleh masyarakat pada tahun 1996 didaerah Gedong 

kuning Yogyakarta. BMT BIF ini didirikan karena melihat banyaknya 

pengusaha kecil potensial tetapi tidak terjangkau oleh bank, selain itu juga 

karena selama ini dakwah Islam belum mampu menyentuh kebutuhan 

ekonomi umat. Sehingga seringkali kebutuhan modalnya dicukupi oleh 

rentenir  dan lintah darat yang suku bunganya sangat bersandar juga 

merupakan praktik riba serta sangat memberatkan mastarakat, karena 

masyarakat diharuskan menambah bunga tambahan dari dana yang 

dipinjamkan. Keperihatinan ini memunculkan keinginan untuk mendirikan 

BMT BIF. 

Pembentukan BMT BIF diawali dengan dibentuknya panitia kecil yang 

diketuai oleh Ir. Meidi Syaflan (Ketua ICIM Gedong Kuning) dan 

beranggotakan M.Ridwan dan Irfan.Panitia ini berfungsi mempersiapkan 
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segala sesuatu sampai BMT BIF ini dapat berdiri sendiri. Pada tanggal 

1 Maret 1996 ditetapkan sebagai tanggal operasional BMT BIF, namun pada 

saat itu belum bisa beroperasi seperti yang direncanakan. Sehingga BMT BIF 

mendreklarasikan diri berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 11 maret 

1996. Kemudian pada tanggal 15 mei 1997, lembaga keuangan syariah ini 

mendapatkan badan hukum No. 159/BH/KWK.12/V/1997.  

Pada prinsipnya usaha BMT BIF ini dibagi menjadi dua yaitu Baitul 

Maal (Usaha Sosial) dan  Baitul Tamwil (Usaha Bisnis). Usaha sosisal ini  

bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS) serta 

mentasyarufkan kepada delapan Ashnaf. Skala prioritas dimaksud untuk 

mengentaskana kemiskinan melalui program ekonomi produktif dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang etika bisnis serta bantuan sosial, 

seperti beasiswa untuk anak asuh, biaya bantuan kesehatan serta perlindungan 

kecelaknaan diri dengan asuransi, karena BMT BIF  mengadakan kerjasama 

dengan suransi Tafakul. 

Usaha bisnis yang dilakukan oleh BMT BIF Yogyakarta bergerak 

dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan 

intensifikasi penarikan dan penghimpinan dana masyarakat dalam bentuk 

tabungan dan deposito berjangka. Dana yang dihimpun tersebut nantinya 

akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada pengusaha kecil dengan 

menggunakan sistem bagi hasil. Saat ini segmen pasar anggotanya mayorita s 

adalah dari para pedagang pasar tradisional yang tersebar di seluruh 

Yogyakarta. Sampai saat ini, BMT BIF Yogyakarta memiliki 11 kantor 
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cabang yang tersebar di Yogyakarta yaitu di Bugisan, Gamping, Pleret, 

Kulonprogo, Nitikan, Wonosari, Berbah, Sleman Kota, Tajem, 

Rejowinangun, dan Parangtritis.  

Adapun visi dan misi BMT BIF adalah sebagai berikut: 

Visi: “Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Yang Sehat Dan 

Unggul Dalam Memberdayakan Ummat” 

Misi: 

1. Menerapkan nilai syariah untuk kesejahteraan bersama. 

2. Memberikan pelayanan yang terbaik dalam jasa keuangan mikro 

syariah. 

3. Mewujudkan kehidupan ummat yang Islami. 

B. Susunan Kepengurusan BMT BIF 

Pengurus 

Ketua  : Dr. H. Muhammad Ridwan, S.E., M.Ag 

Sekretaris  : Supriyadi, S.H., M.M 

Bendahara :Saifu Rijal, S.H., M.BA 

Pengawas 

Pengawas Manajemen  : H. Sushardi, M.P 

       Hadi Muhtar, S.E., M.M 

Pengawas Syariah  : Dr. Hamim Ilyas, MA 

       Nurrudin, M.A 
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Pengelola 

Direktur    : Dr. H. Muhammad Ridwan, S.E., M.Ag 

Manajer HRD   : Supriyadi, S.H., M.M 

Internal Audit   : Heti Ambar P, S.E 

Manajer Cab. Rejowinangun : Saifu Rijal, S.H, M.BA 

Manajer Cab. Berbah  : Nur Astuti Rahmawati, S.E 

Manajer Cab. Nitikan  : Yudana Octy Sagiyo, S.E 

Manajer Cab. Bugisan  : Sutardi, S.H., MM 

Manajer Cab. Parangtritis : Sudarmanto, S. Ag 

Manajer Cab. Sleman Kota : Anton Supriyanto, S.Sos 

Manajer Cab. Tajem  : Yeni Mastuti Istiqomah, S.E 

Manajer Cab. Kulonprogo : Rina Putra Limawantoro, S.E 

Manajer Cab. Gunung Kidul : Abdul Aziz, S.SI 

Manajer Cab. Pleret  : Heni Purwoko, A.Md 

Manajer Cab. Gamping  : Hendra Cahyono, S.SI 

Sumber: www.bmt-bif.co.id 

C. Hasil Penyebaran Kuesioner 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode survei dengan 

menyebarkan kuesioner pada karyawan BMT BIF di kantor pusat dan kantor 

cabang. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner yang telah 

dikembangkan oleh peneliti sebelumnya. Total item pernyataan dalam 

kuesioner sebanyak 41 item pertanyaan, dan 2 item pernyataan digunakan 

untuk meguji kesungguhan jawaban dari responden, yang terdiri dari 9 item 

http://www.bmt-bif.co.id/
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pernyataan mengenai kepemimpinan transaksional dengan 1 pernyataan 

pengujian jawaban responden, 12 item pernyataan mengenai kecerdasan 

emosional dengan 1 pernyataan pengujian jawaban responden, 12 item 

pernyataan mengenai kinerja karyawan, dan 8 pernyataan mengena i 

kompensasi. 

Kuesioner disebarkan  kepada 85 responden yang merupakan karyawan 

BMT BIF yang tersebar di berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Penyebaran kuesioner dilakukan setelah mendapat izin penelitian dari pihak 

BMT BIF. Pengumpulan kuesioner dilakukan selama 1 minggu dari tangga l 

25 April sampai 3 Mei 2017. 

Peneliti telah merangkum hasil penyebaran kuesioner dalam tabel 4.1 

yang menunjukkan jumlah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini. 

Secara keseluruhan total kuesioner yang didistribusikan sebanyak 85 

kuesioner, dan dari jumlah tersebut total kuesioner yang kembali sebanyak 81 

kuesioner. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 4 kuesioner, dan tidak 

dapat diolah sebanyak 7 kuesioner. Berdasarkan hal tersebut, maka total 

kuesioner yang dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut untuk penelitian ini 

adalah sebanyak 74 kuesioner. 

Tabel 4. 1 Hasil Penyebaran Kuesioner 

Keterangan Jumlah 

Kuesioner yang disebar 85 

Kuesioner yang tidak kembali 4 

Kuesioner yang kembali 81 

Kuesioner yang tidak dapat diolah 7 

Kuesioner yang dapat diolah 74 
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D. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, 

usia, pendidikan, lama bekerja dan penghasilan. 

Penelitian ini melihat karakteristik jenis kelamin responden, yaitu 

sebanyak 44 responden (59%) merupakan pria. Sedangkan sebanyak 30 

responden (41%) merupakan wanita. Karakteristik responden dengan usia 26-

30 tahun sebanyak 28 responden (38%), responden dengan usia 20-25 tahun 

sebanyak 13 responden (17%), responden dengan usia 31-35 tahun sebanyak 

16 responden (22%), sedangkan responden usia diatas 35 tahun sebanyak 17 

responden (23%). 

Pendidikan terakhir responden Strata 1 sebanyak 45 responden (61%) 

,responden pendidikan SMA sebanyak 12 responden (16%), responden 

pendidikan terakhir Diploma (1) sebanyak 3 responden (4%), dan pendidikan 

terakhir Diploma (3) sebanyak 14 responden (19%). 

Berdasarkan lama menjadi karyawan didapatkan bekerja 1-5 tahun 

sebanyak 50 responden (68%),bekerja selama < 1 tahun, sebanyak 2 

responden (3%), bekerja selama 6-10 tahun sebanyak 15 responden (20%), 

dan bekerja selama >10 tahun sebanyak 7 responden (9%). 
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Tabel 4. 2 Distribusi Karakteristik Responden 

Karakteristik Jumlah (n) Persentase (%) 

Jenis Kelamin 
1. Pria 
2. Wanita 

 
44 
30 

 
59 
41 

Umur 
1. 20-25 tahun 
2. 26-30 tahun 
3. 31-35 tahun 
4. Diatas 35 tahun 

 
13 
28 
16 
17 

 
17 
38 
22 
23 

Pendidikan Terahir 
1. SMA 
2. Diploma 1 
3. Diploma 3 
4. Strata 1 

 
12 
3 

14 
45 

 
16 
4 
19 
61 

Lama Menjadi Karyawan 
1. <1 tahun 
2. 1-5 tahun 
3. 6-10 tahun 
4. >10 tahun 

 
2 

50 
15 
7 

 
3 
68 
20 
9 

 

E. Uji Validitas 

Uji validitas pada penelitian menggunakan metode CFA (Confirmatory 

Factor Analysis) dengan cara memasukkan seluruh item pernyataan pada 

faktor analisis dengan metode extraksi principel component analysis 

kemudian melakukan pengujian yang berulang-ulang hingga mendapatkan 

seluruh item pernyataan terekstrak secara sempurna. (Ghozali, 2011). Pada 

uji validitas ini digunakan aplikasi bantuan yakni IBM SPSS Statistics 22 

dalam melakukan analisis data untuk mendapatkan factor loading. Menurut 

Ghozali (2006:35), sebuah instrument penelitian dikatakan valid jika 

mempunyai nilai factor loading ≥ 0,5. 
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Tabel 4. 3 Nilai Uji Validitas Menggunakan CFA 

Variabel Nilai Loading 

KT1 0,603    
KT2 0,584    

KT3 0,774    

KT4 0,558    

KT5 0,645    

KT6 0,661    
KT7 0,509    

KT8 0,775    

KE1  0,561   

KE2  0,668   

KE3  0,596   
KE5  0,703   

KE6  0,674   

KE8  0,622   

KE9  0,610   

KE10  0,697   

K2   0,626  
K3   0,660  

K4   0,608  

K5   0,783  

K7   0,564  

K8   0,636  

K10   0,675  
K12   0,783  

KO1    0,706 

KO2    0,714 

KO3    0,786 

KO4    0,728 
KO5    0,865 

KO6    0,831 

KO7    0,804 

KO8    0,786 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017). 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak semua item 

pernyataan dapat ter ekstrak secara sempurna. Untuk variabel KT 

(kepemimpinan transaksional)  semua item KT1 sampai KT8 dapat ter ekstrak 

dengan baik. Variabel KE (kecerdasan emosional) diperoleh tiga item yang 

tidak dapat ter ekstrak secara sempurna yakni item KE4, KE7 dan KE11. 
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Sedangkan item lain yaitu KE1, KE2, KE3, KE5, KE6, KE8, KE9, dan KE10 

dapat ter ekstrak secara sempurna. Variabel K (kinerja karyawan) diperoleh 

4 item yang tidak dapat ter ekstrak secara sempurna yakni item K1, K6, K9, 

dan K11. Sedangkan item lain yaitu K2, K3, K4, K5, K7, K8, K10, dan K12 

dapat ter ekstrak secara sempurna. Untuk variabel KO (kompensasi) seluruh 

item dapat ter ekstrak secara sempurna yakni item KO1, KO2, KO3, KO4, 

KO5, KO6, KO7, dan KO8. 

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa variabel independen KT 

(kepemimpinan transaksional) dan KE (kecerdasan emosional), variabel 

dependen K (kinerja karyawan) serta variabel moderasi KO (kompensasi) 

dapat dikatakan valid. Selain itu masing-masing item memiliki nilai loading 

≥ 0,05 sehingga data tersebut dapat digunakan untuk analisis berikutnya. 

F. Uji Reliabilitas 

Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas menggunakan metode 

analisis Cronbach’s Alpha dengan bantuan SPSS. Menurut Ghozali 

(2006:64), sebuah instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika memilik i 

nilai Cronbach’s alpha ≥ 0,60. Semakin mendekati angka 1 nilai Cronbach’s 

alpha, maka semakin baik instrumen pengukuran. Untuk itu nila i 

Cronbatch’s alpha dalam penelitian ini yaitu harus ≥ 0,60.  

Hasil uji reliabilitas dari data kuesioner yang disebar adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4. 4 Nilai Cronbach's Alpha 

Variabel 
Nilai Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 

Kepemimpinan 
Transaksional 

0,824 Reliabel 

Kecerdasan Emosional 0,794 Reliabel 

Kinerja Karyawan 0,847 Reliabel 
Kompensasi 0,922 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017). 

G. Statistik Deskriptif 

Pada penelitian ini statistik deskriptif menyajikan nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, dan koefisien korelasi antar variabel-variabel dari penelit ian 

ini yaitu variabel kepemimpinan transaksional, variabel kecerdasan 

emosional, variabel kinerja dan variabel kompensasi. Nilai statistik deskriptif 

masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada Tabel 

4.5 berikut ini. 

Tabel 4. 5 Mean, Standar Deviasi, dan Koefisien Korelasi Antar Variabel 

Variabel Min Max M SD KT KE K KO 

KT 16 40 28,1757 3,48915     
KE 26 40 32,4730 2,61829 0,189    
K 21 39 29,4324 3,32727 0,244* 0,085   

KO 16 40 34,0541 5,28086 0,047 0,137 -0,286*  

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

Keterangan  

KT  : Kepemimpinan Transaksional 

KE  : Kecerdasan Emosional 

K  : Kinerja Karyawan 

KO  : Kompensasi  

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 
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Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa variabel 

Kepemimpinan Transaksional memiliki nilai rata-rata sebesar 28,1757. Hal 

ini menunjukkan bahwa rata-rata dari skor jawaban dari responden cukup 

tinggi yang mengindikasikan adanya hubungan yang baik antara pimpinan 

dan bawahan pada BMT Bina Ihsanul Fikri. Nilai rata-rata dari kecerdasan 

emosional yaitu sebesar 32,4730, yang mengindikasikan bahwa dimens i 

kecerdasan emosional yang dimiliki oleh karyawan sangat baik. Nilai rata-

rata kinerja karyawan sebesar 29,4324 mengindikasikan bahwa kinerja yang 

dikeluarkan karyawan untuk perusahaan cukup baik. Nilai rata-rata variabel 

kompensasi sebesar 34,0541 mengindikasikan bahwa adanya imbalan 

sebagai faktor penting yang dibutuhkan oleh karyawan untuk bekerja pada 

perusahaan. 

Untuk standar deviasi yang ditunjukkan dari masing-masing variabel, 

variabel kompensasi cukup besar yaitu 5,28086. Hal ini mengindikasikan 

terdapat variasi yang jauh antara jawaban yang diberikan oleh masing-mas ing 

responden. Dengan kata lain, karyawan di BMT BIF merasakan manfaat dari 

kompensasi yang diberikan oleh perusahaan dan terdapat pula karyawan yang 

tidak merasakan manfaat kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini 

diduga karena kebutuhan dan persepsi akan kompensasi yang berbeda dari 

setiap karyawan, sehingga terdapat karyawan yang merasakan manfaat 

kompensasi dan  terdapat karyawan yang tidak merasakan manfaat dari 

kompensasi yang diberikan. 
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Selain menampilkan nilai rata-rata masing-masing variabel, tabel 4.5 

juga menampilkan nilai koefisien korelasi antar variabel. Berdasarkan tabel 

4.5 tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan transaksional berkorelasi 

positif dengan kecerdasan emosional  (r = 0,149; p > 0,05) dan berkorelasi 

positif signifikan terhadap kinerja karyawan (r = 0,244; p < 0,05) dan 

berkorelasi positif terhadap kompensasi  (r = 0,047; p > 0,05). Hal ini 

mengindikasikan bahwa adanya hubungan positif yang signifikan antara 

kepemimpinan transaksional terhadap kinerja karyawan dan adanya 

hubungan yang positif antara kepemimpinan transaksional terhadap 

kecerdasan emosional dan kompensasi.  

H. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

berdistribusi normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi 

normalitas, dapat menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov. 

Hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel 4.6 

  

Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
Unstandardized 

Residual 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,124 

Asymp. Sig (2-tailed) 0,160 
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Nilai Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 4.6 diatas adalah 1,124 

dengan signifikansi > 0,05 yaitu 0,160. Dari Tabel 4.6 diatas menunjukkan 

bahwa variabel dependen maupun independen memiliki distribusi normal.  

2. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4. 7 Nilai VIF dan Tolerance Pengujian Multikolinearitas 

Variabel Bebas Tolerance VIF 

Kepemimpinan Transaksional 0,975 1,026 

Kecerdasan Emosional 0,974 1,027 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017). 

Berdasarkan pada hasil pengujian multikolinearitas, dapat 

disimpulkan bahwa variabel penelitian terbebas dari multikolinearitas. Hal 

tersebut terlihat dari nilai VIF variabel kepemimpinan transaksiona l 

sebesar 1,026 dan kecerdasan emosional sebesar 1,027 berkisar antara 1 

sampai dengan 10 dan nilai tolerance kepemimpinan transaksional sebesar 

0,975 lebih dari 0,1 dan kecerdasan emosional sebesar 0,974 lebih dari 0,1. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). 
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Pada grafik diatas terlihat titik-titik yang ada tersebar secara merata, 

tidak terkumpul pada satu tempat saja sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi hesteroskedastisitas. 

I. Hasil Pengujian Hipotesis 

Metode analsis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linier untuk menguji hipotesis 1 dan 3, sedangkan untuk menguji hipotesis 2 

dan 4 peneliti menggunakan Moderated Regression Analysis. hasil analisis 

dari pengujian 1, dan 2 dapat dilihat dalam Tabel 4.8, dan hasil penguian 

hipotesis 3, dan 4 dapat dilihat dalam Tabel 4.9 di bawah ini. 

 

Gambar 4. 1 Gambar Scatterplot Pengujian Heteroskedastisitas 
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Tabel 4. 8 Hasil Pengujian Hipotesis 1 dan 2 

  Kinerja Karyawan 

  Β T P 

Langkah 1       

KT 0,232 2,130 0,037** 

R2 = 0,059** 
   

ΔR2 = 0,059** 
   

Langkah 2 
   

KT 0,246 2,348 0,022** 

KO -0,188 -2,718 0,008*** 

R2  = 0,148*** 
   

ΔR2 = 0,089*** 
   

Langkah 3 
   

KT -0,600 -0,779 0,439 

KO -0,879 -1,401 0,166 

KT x KO 0,024 1,108 0,272 

R2 = 0,163***       

ΔR2 = 0,015***       

*P<0,10; **P<0,05; ***P<0,01 
   

N= 74 
   

Sumber: Data Primer diolah pada (2017) 

Hasil pengujian pada Tabel 4.8 pada hipotesis pertama mengatakan 

bahwa kepemimpinan transaksional berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Pada langkah pertama dapat dilihat bahwa kepemimpinan 

transaksional memiliki pengaruh positif signifikan dengan kinerja karyawan 

(β = 0,232; t = 2,130; p < 0,05). Besarnya hasil perhitungan nilai koefisien 

regresi menunjukkan R2 sebesar 0,059 atau 5,9%. Hal ini dapat diartikan 

bahwa 5,9% variasi perubahan pada variabel kepemimpinan transaksiona l, 

sedangkan 94,1% sisanya disebabkan oleh variabel lain yang tidak termasuk 

model penelitian ini. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Hendrik, 2016; Hartanto, 2014; Ariesta, 2014  yang menemukan bahwa 
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terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan 

transaksional dan kinerja karyawan 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa kompensasi tidak memoderasi 

pengaruh positif kepemimpinan transaksional terhadap kinerja karyawan. 

Hasil pengujian hipotesis yang ditunjukkan dalam Tabel 4.8 langkah ketiga 

menyatakan bahwa kompensasi tidak memoderasi pengaruh positif 

kepemimpinan transaksional terhadap kinerja karyawan (β = 0,086; t = 3,664; 

p < 0,10). Hal ini berarti bahwa hipotesis 2 tidak didukung. Hasil ini tidak 

sejalan dengan penelitian Parsidi dan Soetomo, 2015; Alkadira, 2014 yang 

mengatakan bahwa kompensasi mengadakan efek memoderas i 

kepemimpinan transaksional terhadap kinerja karyawan. 
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Tabel 4. 9 Hasil Pengujian Hipotesis 3 dan 4 

  Kinerja Karyawan 

  Β T P 

Langkah 1       

KE 0,108 0,721 0,473 

R2 = 0,007 
   

ΔR2 = 0,007 
   

Langkah 2 
   

KE 0,160 1,109 0,271 

KO -0,191 -2,664 0,010*** 

R2  = 0,097 
   

ΔR2 = 0,090 
   

Langkah 3 
   

KE -2,816 -2,754 0,007*** 

KO -3,022 -3,128 0,003*** 

KE x KO 0,086 2,937 0,004*** 

R2 = 0,196***       

ΔR2 = 0,099***       

*P<0,10; **P<0,05; ***P<0,01 
   

N= 74 
   

Sumber: Data Primer diolah pada (2017) 

Hasil pengujian pada Tabel 4.9 hipotesis kedua mengatakan bahwa 

kecerdasan emosional tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Pada langkah 

pertama dapat dilihat bahwa kecerdasan emosional tidak signifikan dengan kinerja 

karyawan (β = 0,108; t = 0,721; p > 0,50). Besarnya hasil perhitungan nilai koefisien 

regresi menunjukkan R2 sebesar 0,007 atau sebesar 0,7%. Hal ini dapat diartikan 

bahwa variabel kecerdasan emosional tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Sy et. al. (2006); Behbahani, (2011) yang 

mengatakan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 
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Hipotesis keempat menyatakan bahwa kompensasi mampu memoderasi 

pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan. Semakin tinggi 

pemberian kompensasi, maka pengaruh positif kecerdasan emosional terhadap 

kinerja karyawan akan meningkat. Hasil pengujian hipotesis yang ditunjukkan 

dalam Tabel 4.9 langkah ketiga menyatakan bahwa kompensasi memoderasi 

pengaruh positif kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan (β = 0,086; t = 

2,937; p < 0,01). Hal ini berarti bahwa hipotesis 4 didukung.  

Dari hasil pengujian empat hipotesis dalam penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang didukung yakti hipotesis 1 dan 4. Sedangkan 

hipotesis yang tidak didukung dalam penelitian ini yaitu hipotesis 2 dan 3. Secara 

ringkas rangkuman hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat 

dalam Tabel 4.10 berikut ini. 

Tabel 4. 10 Rangkuman Hasil Uji Hipotesis 

No Pernyataan Hipotesis Keterangan 

H1 
Kepemimpinan transaksional yang dirasakan 
karyawan, berpengaruh positif terhadap kinerja 
karyawan 

Didukung 

H2 

Kompensasi  yang diberikan perusahaan 
memoderasi pengaruh positif kepemimpinan 
transaksional terhadap kinerja karyawan, 
sehingga pengaruh positif kepemimpinan 
transaksional pada kinerja akan meningkat ketika 
kompensasi yang diberikan perusahaan tinggi. 

Tidak Didukung 

H3 
Kecerdasan emosional yang dimiliki karyawan, 
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

Tidak Didukung 

H4 

Kompensasi  yang diberikan perusahaan 
memoderasi pengaruh positif kecerdasan 
emosional terhadap kinerja karyawan, sehingga 
pengaruh positif kecerdasan emosional pada 
kinerja akan meningkat ketika kompensasi yang 
diberikan perusahaan tinggi. 

Didukung 
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J. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian pada hipotesis 1 menunjukkan adanya pengaruh positif 

kepemimpinan transaksional terhadap kinerja karyawan. Hal ini sejalan 

dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kepemimpinan 

transaksional juga berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan (Hendrik, 

2016; Hartanto, 2014; Ariesta, 2014). Kepemimpinan transaksional yang 

dikemukakan oleh Bass (1990) merupakan proses pertukaran yang terjadi dari 

pemimpin kepada bawahan dengan memberikan imbalan serta menuntun 

bawahan untuk mengidentifikasi pekerjaan agar dapat memenuhi hasil sesuai 

dengan yang diharapkan oleh perusahaan.  

Sesuai dengan teori utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

teori pertukaran sosial (Social Exchange Theory) yang dikemukakan oleh 

Peter M. Blau menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan sosial terdapat 

unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. 

Seseorang akan membalas perlakuan orang lain terhadap dirinya seperti apa 

yang orang lain perlakukan kepadanya. 

Adanya imbalan sebagai timbal balik yang diberikan oleh pimpinan atas 

pekerjaan yang memenuhi target, memicu semangat kerja karyawan sehingga 

kinerja karyawan BMT mengalami peningkatan. Adanya semangat karyawan 

dalam bekerja tersebut karena didukung dengan adanya dimensi imbalan 

kontingen yaitu selain untuk memenuhi harapan pimpinan mencapai target 

kerja dan memperoleh imbalan / penghargaan juga untuk pemenuhan 

kebutuhan biologis dan psikis dari kepemimpinan transaksional itu sendiri. 
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Keuntungan dari optimalnya kinerja karyawan karena tingginya 

kepemimpinan transaksional memberikan keuntungan bukan hanya antara 

pemimpin dan bawahan tetapi juga kepada perusahaan. Perusahaan 

memperoleh keuntungan yaitu profitabilitas sekaligus tercapainya visi dan 

misi perusahaan sedangkan karyawan mendapatkan kesejahteraan dari 

peningkatan kinerja yang mereka lakukan. Dengan demikian, tercipta  

hubungan mutualisme dan kontribusi kedua belah pihak akan memperoleh  

imbalan (Bass et. al 2003). 

Hasil pengujian hipotesis 2 yang mengatakan bahwa kompensasi 

memoderasi pengaruh positif kepemimpinan transaksional terhadap kinerja 

karyawan, tidak didukung. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelit ian 

Parsidi dan Soetomo, 2015; Alkadira, 2014 yang menunjukkan bahwa 

kompensasi memoderasi pengaruh kepemimpinan transaksional terhadap 

kinerja. Semakin tinggi kompensasi yang diberikan maka akan semakin besar 

pengaruh kepemimpinan transaksional terhadap kinerja. 

Penyebab tidak didukungnya kompensasi sebagai variabel moderasi 

dapat dijelaskan dengan beberapa argumen alternatif yang mungkin terjadi di 

lingkungan BMT BIF. Pada kepemimpinan transaksional dimens i 

manajemen eksepsi aktif memiliki nilai yang tinggi, dengan demikian 

karyawan lebih menyukai tindakan pimpinan untuk melakukan perbaikan 

atas kesalahan dan mengawasi kedisiplinan karyawan dalam bekerja. Hal 

tersebut membuat karyawan lebih menyukai disiplin kerja daripada 

kompensasi yang diberikan oleh pimpinan.  
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Permasalahan lain kompensasi tidak memoderasi kepemimpinan 

transaksional dengan kinerja  yaitu  pemberian reward dengan target kinerja 

yang tinggi tanpa ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana . 

Sehingga menyebabkan beban kerja berat yang dapat mempengaruh kinerja 

karyawan. Oleh karena itu perusahaan harus menyediakan sarana dan 

prasarana untuk menunjang mobilitas karyawan. 

Selanjutnya hasil pengujian hipotesis 3 menyatakan bahwa kecerdasan 

emosional berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, tidak 

didukung. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Goleman 

(1995); Sy et. al. (2006); Behbahani, (2011) bahwa kecerdasan emosiona l 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Goleman (1999) 

mengungkapkan bahwa kecerdasan otak hanya menyumbang kira-kira 20% 

bagi faktor-faktor yang menentukan sukses dalam hidup, dan yang 80% 

lainnya diisi oleh kekuatan-kekuatan lain, termasuk kecerdasan emosional. 

Penyebab tidak didukungnya hipotesis 3 dapat dijelaskan dengan 

argumen alternatif yang mungkin terjadi di lingkungan BMT BIF. Rekrutmen 

karyawan BMT BIF hanya melalui seleksi akademis tanpa melalui tes 

psikotes sebagai syarat untuk mengetahui tingkat kecerdasan emosional calon 

karyawan. Selain itu pada tabel 4.2 sebagian besar karyawan mempunya i 

pendidikan terahir Strata (1) sebanyak 45 orang (61%) dibandingkan dengan 

klasifikasi pendidikan dibawahnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

BMT BIF dalam perekrutan karyawan lebih mengutamakan kecerdasan 

intelektual dibanding kecerdasan emosional.  
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BMT BIF menerapkan sistem mutasi karyawan untuk memberikan 

sanksi terhadap karyawan yang memiliki kinerja yang kurang maksimal dan 

rotasi pimpinan agar karyawan menghasilkan kinerja yang optimal. Sebagai 

contoh adanya pergantian pimpinan setiap 3 tahun menyebabkan perubahan 

kebijakan dan menyebabkan beban kerja yang tinggi sehingga merubah 

suasana kerja dan aspek aspek kecerdasan emosional antara lain pengendalian 

diri, motivasi, empati dan hubungan yang baik antar sesama  karyawan. 

Berdasarkan hasil analisis regresi, hipotesis 4 dalam penelitian ini 

menyatakan bahwa kompensasi berperan sebagai variabel pemoderasi dalam 

mempengaruhi pengaruh positif kecerdasan emosional terhadap kinerja 

karyawan, didukung. Tingginya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan 

dapat meningkatkan pengaruh positif tersebut. Dengan kata lain, apabila 

semakin tinggi kompensasi yang diberikan oleh perusahaan, maka karyawan 

tersebut akan meningkatkan kinerja untuk perusahaanya tersebut.  

Berdasarkan hasil pengujian regresi dalam penelitian ini, tingginya 

kecerdasan emosional yang didukung dimensi-dimensi dari kompensasi 

seperti gaji, upah, asuransi, fasilitas kantor serta tunjangan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan yang lebih banyak mendapatkan 

gaji, upah, asuransi kerja, fasilitas yang diberikan perusahaan serta tunjangan 

yang layak untuk pemenuhan kebutuhan akan mempertimbangkan jika 

dirinya tidak melakukan kinerja secara optimal. Karyawan yang memilik i 

kecerdasan emosional yang tinggi dengan menghasilkan kinerja yang baik, 

akan diberikan  ganjaran berupa kompensasi dari perusahaan agar lebih 
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mengoptimalkan kinerja yang dihasilkan untuk perusahaan. Ganjaran 

tersebut dianggap perusahaan sebagai upaya untuk membalas perlakuan atas 

kerja keras yang diberikan karyawan. Hasil pengujian regresi dalam 

penelitian ini juga telah mengkonfirmasi teori pertukaran sosial (Social 

Exchange Theory) yang menyampaikan bahwa dalam sebuah hubungan 

sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling 

mempengaruhi. Disisi lain, seseorang akan membalas perlakuan orang lain 

terhadap dirinya seperti apa yang orang lain perlakukan kepadanya. Perlakuan 

tersebut dapat memotivasi karyawan lain untuk meningkatkan kinerja mereka 

demi memperoleh ganjaran berupa imbalan yang diberikan oleh perusahaan. 

Dengan demikian terciptanya keserasian hubungan timbal balik yang saling 

menguntungkan (mutual adventage) antara karyawan dengan perusahaan. 


