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ABSTRAK : Untuk mendapatkan motivasi yang 
tinggi dari karyawan, maka perusahaan harus 

memperhatikan sistem yang akan digunakan untuk 
memberikan motivasi kepada karyawan. 

Kompensasi kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan 
bisa menjadi salah satu alat yang baik untuk 

memotivasi karyawan jika dijalankan secara efektif.  
 
 Rumusan masalah dalam penelitian ini : 1) Apakah 

ada pengaruh kompensasi terhadap motivasi karyawan di PT. 
BTN (Persero), Tbk. Kantor Cabang Syariah Medan ?         

2) Apakah ada pengaruh kepuasan kerja terhadap motivasi 
karyawan di PT. BTN (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah 

Medan ?  3) Apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan 
terhadap motivasi karyawan di PT. BTN (Persero), Tbk. 

Kantor Cabang Syariah Medan ? 4. Apakah ada pengaruh 
kompensasi, kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan secara 

bersama-sama terhadap motivasi karyawan di PT. BTN 
(Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Medan ? 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
: 1) Kompensasi terhadap motivasi karyawan di PT. BTN 

(Persero), Tbk. Kantor Cabang Syariah Medan, 2) Kepuasan 
kerja terhadap motivasi karyawan di PT. BTN (Persero), Tbk 

Kantor Cabang Syariah Medan, 3) Gaya Kepemimpinan 
terhadap motivasi karyawan di PT. BTN (Persero), Tbk. 

Kantor Cabang Syariah Medan, 4) Kompensasi, kepuasan 
kerja dan gaya kepemimpinan secara bersama-sama terhadap 

motivasi karyawan di PT. BTN (Persero), Tbk. Kantor 
Cabang Syariah Medan. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
karyawan PT. BTN (Persero), Tbk. Kantor Cabang Syariah 

Medan yang berjumlah 39 orang dan seluruhnya dijadikan 
sampel. Pengambilan sampel menggunakan metode sensus. 

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. 
Selanjutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Teknik 

analisis data adalah regresi linier berganda. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) 

Kompensasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
motivasi karyawan di PT. BTN (Persero), Tbk Kantor 

Cabang Syariah Medan, 2). Kepuasan Kerja memilih pengaruh 
positif dan signifikan terhadap motivasi karyawan di PT. BTN 

(Persero), Tbk. Kantor Cabang Syariah Medan, 3) Gaya 
kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap motivasi karyawan di PT. BTN (Persero), Tbk. 
Kantor Cabang Syariah Medan, 4) Kompensasi, kepuasan 

kerja dan gaya kepemimpinan secara bersama-sama memiliki 
pengaruh signifikan terhadap motivasi di PT. BTN (Persero), 
Tbk. Kantor Cabang Syariah Medan. 

Kata Kunci : Kompensasi, Kepuasan Kerja, Gaya 
Kepemimpinan, Motivasi. 

 

PENDAHULUAN 
 Tumbuhnya perbankan syariah serta didasari 
pula munculnya kebutuhan riil masyarakat untuk 

memanfaatkan sistem perbankan syariah dan didukung 
komitmen PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 
atau disebut juga PT. BTN (Persero), Tbk untuk 
memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang 

membutuhkan jasa keuangan syariah. Pada tahun 2004, 
RUPS PT. BTN (Persero), Tbk mengamanatkan 
pembentukan unit usaha syariah sebagai unit bisnis. Hal 

ini juga dalam rangka meningkatkan kualitas dan 
kuantitas layanan PT. BTN (Persero), Tbk kepada 
seluruh nasabahnya melalui penyediaan alternatif 

layanan Syariah. 

 Pembukaan PT.  BTN (Persero), Tbk Kantor 
cabang Syariah telah dibuka di Jakarta, Bandung, 

Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Solo, Malang, Batam, 
Medan, Tangerang, Bogor, Bekasi, Pekanbaru, 
Semarang, Banjarmasin, Cirebon, Balikpapan, 

Palembang dan Cilegon. 

 Berdasarkan studi Pendahuluan di PT. BTN 
(Persero), Tbk kantor Cabang Syariah Medan diketahui 

bahwa bank ini sedang menghadapi masalah  internal 
organsiasi yaitu terjadinya penurunan motivasi yang 
ditandai dengan adanya beberapa indikasi diantaranya 

adalah rendahnya semangat dan gairah kerja karyawan. 
Selain itu juga rendahnya tingkat inisiatif kreatifitas 
karyawan dalam bekerja. 

 Kompensasi merupakan salah satu faktor 
dalam meningkatkan motivasi karyawan. Kompensasi 
yang diberikan harus dapat dirasakan adil oleh 
karyawan dan besar kompensasi tidak jauh berbeda 

denga yang diharapkan karyawan. 

 Faktor lainnya meningkatkan motivasi kerja 
karyawan adalah tingkat kepuasan kerja karyawan. 

Dengan kepuasan kerja yang tinggi dapat meningkatkan 
motivasi kerja karyawan dalam melaksanakan tugas-
tugasnya dan dapat mencapai tujuan perusahaan. 

 Gaya kepemimpinan juga merupakan salah 
satu faktor dalam meningkatkan motivasi karyawan, 
karena kepemimpinan yang baik akan meningkatkan 

motivasi karyawan dalam bekerja. 

 Dari uraian diatas peneliti merasa penting 
untuk meneliti dengan judul: “Pengaruh Kompensasi, 

Kepuasan Kerja dan Gaya Kepemimpinan terhadap 
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Motivasi karyawan (Studi Kasus pada PT. Bank 

Tabungan negara (Persero), Tbk Kantor Cabang 
Syariah Medan). 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini : 1) 

Apakah ada penagruh kompensasi terhadap motivasi 
karyawan di PT. BTN (Persero), Tbk Kantor Cabang 
Syariah Medan ?, 2) Apakah ada pengaruh kepuasan 
kerja tehadap motivasi karyawan di PT. BTN 

(Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Medan, 3) 
Apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 
motivasi karyawan di PT. BTN (Persero), Tbk Kantor 

Cabang Syariah Medan ?, 4) Apakah ada pengaruh 
kompensasi, kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan 
secara bersama-sama terhadap motivasi karyawan di 

PT. BTN (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah 
Medan? 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui : 

1) Pengaruh Kompensasi terhadap motivasi karyawan 
di PT. BTN (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah 
Medan, 2) Pengaruh Kepuasan kerja terhadap motivasi 

karyawan di PT. BTN (Persero), Tbk Kantor Cabang 
Syariah Medan, 3) Pengaruh Gaya Kepemimpinan 
terhadap motivasi karyawan di PT. BTN (Persero), 

Tbk Kantor Cabang Syariah Medan, 4) Pengaruh 
kompensasi, kepuasan kerja dan  gaya kepemimpinan 
secara bersama-sama terhadap motivasi karyawan di 

PT. BTN (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah 
Medan.  

 Manfaat penelitian : 1) Sebagai bahan masukan 

kepada pimpinan di PT. BTN (Persero), Tbk Kantor 
Cabang Syariah Medan, 2) Menambah pengetahuan 
peneliti khususnya dibidang kompensasi, kepuasan 
kerja, gaya kepemimpinan dan motivasi karyawan, 3) 

Bahan Pembandingan bagi penelitian yang akan datang. 

 Motivasi adalah pemberian daya gaya 
penggerak yang menciptakan kegairahan kerja 

seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja 
efektif dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk 
mencapai kepuasan (Hasibuan, 2010 : 95) [1]. 

 Kompensasi adalah sebagai balas jasa (reward) 
perusahaan terhadap pengorbanan waktu, tenaga, 
pikiran yang telah diberikan kepada perusahaan 

(Sutrisno, 2011:182) [2]. 

 Kepuasan kerja adalah keadaan emosional 
yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi 

karyawan memandang pekerjaan mereka (Handoko, 
2012:193) [3]. 

 Gaya kepemimpinan merupakan norma 

perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat 
orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang 
lain atau bawahan (Thoha, 2010:49) [4]. 

 Pemimpin dapat menggunakan satu atau lebih 
gaya kepemimpinan tergantung pada kualitas para 
pengikut dan situasi lingkungan kepemimpinan ketika 

proses kepemimpinan terjadi (Wirawan, 2013:383) [5]. 

 Adapun kerangka konseptual pada penelitian 

ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Kerangka Konseptual  
(Sumber : Diolah oleh Peneliti)  
 

Hipotesis : 

1. Ada pengaruh kompensasi terhadap motivasi 
karyawan di PT. BTN (Persero), Tbk Kantor 
Cabang Syariah Medan. 

2. Ada pengaruh kepuasan kerja terhadap motivasi 
karyawan di PT. BTN (Persero), Tbk Kantor 
Cabang Syariah Medan. 

3. Ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 
motivasi karyawan di PT. BTN (Persero), Tbk 
Kantor Cabang Syariah Medan. 

4. Ada pengaruh kompensasi, kepuasan kerja, dan 
gaya kepemimpinan secara bersama-sama 
terhadap motivasi karyawan karyawan di PT. BTN 

(Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Medan. 

 

II. METODE PENELITIAN 

 Berdasarkan jenis masalah yang diselidiki, 
tempat dan waktu yang dilakukan serta tehnik dan alat 
yang digunakan dalam penelitian, maka pendekatan 

yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah 
deskriptif kuantitatif dengan  jenis penelitian studi 
kasus yang didukung dengan survey. Penelitian ini 

bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel 
yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan 
variabel yang lain. Adapun sifat penelitian adalah 

deskriptif explanatory, yang bermaksud menjelaskan 
kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta 
hubungannya antara satu variabel dengan yang lain. 

 Tempat penelitian di PT. BTN (Persero), Tbk 
Kantor Cabang Syariah Medan yang dilaksanakan pada 
bulan Maret 2016. 

 Populasi penelitian ini adalah seluruh 
karyawan di PT. BTN (Persero), Tbk Kantor Cabang 
Syariah Medan berjumlah 39 orang. Sampel dalam 

penelitian ini adalah seluruh populasi yang berjumlah 
39 orang.  

 Kompensasi 

Kepuasan kerja 

Gaya Kepemimpinan 

Motivasi  

Karyawan 
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 Tehnik pengumpulan data adalah kuesioner 

dan studi dokumentasi dan dilakukan uji validitas dan 
uji realibilitas. Tehnik analisis data adalah dengan 
analisis regresi linear berganda melakukan uji hipotesis 

dengan uji t (Parsial) dan Uji F (Simultan). 

 Sebelum melakukan pengujian hipotesis yang 
diajukan dalam penelitian, dilakukan dulu pengujian 
asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 

multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil : 

Setelah data dilakukan uji asumsi klasik dan 
diperoleh data yang berdistribusi normal tidak terjadi 
multikolinieritas, dan  tidak terjadi heteroskedastisitas, 

maka selanjutnya data dapat dianalisis dengan analisis 
regresi linier berganda. 

1. Analisis regresi linier berganda menggunakan 

program SPSS 19.0 for windows. 

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa 

 

Unstandardized 

β Std Error

1 (Constant) 1.034 2.504 .413 .682

Kompensasi .250 .118 2.121 .041

Kepuasan kerja .405 .156 2.597 .014

Gaya Kepemimpinan .339 .151 2.247 .031

Model 

.317

Beta

 Coefficients

Standardized 

 Coefficients t Sig

.250

.397

 

a. Dependent variable : Motivasi 

Berdasarkan tabel 1, model persamaan regresi 

linier berganda dalam penelitian ini adalah : 

  Y = 1,034 + 0,250 x1 + 0,405 x2 + 0,339 x3 

Berdasarkan persamaan tersebut diatas dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Konstanta bernilai 1,034 menunjukkan bahwa jika 
tidak ada  pengaruh dari variabel kompensasi, 

kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan (x1, x2, x3) 
maka motivasi (Y) akan tetap ada sebesar  1,034. 

2. Koefisien kompensasi (β1) = 0,250. ini 
menunjukkan setiap terjadi peningkatan variabel 
kompensasi sebesar satu satuan, maka akan 

meningkatkan motivasi sebesar 0,250. 

3. Koefisien kepuasan kerja (β2) = 0,405, ini 
menunjukkan setiap terjadi peningkatan variabel 

kepuasan kerja sebesar satu satuan, maka akan 
meningkatkan motivasi sebesar 0,405. 

4. Koefisien kepuasan kerja (β3) = 0,339, ini 
menunjukkan setiap terjadi peningkatan variabel 
gaya kepemimpinan sebesar satu satuan, maka 
akan meningkatkan motivasi sebesar 0,339. 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji t (Parsial) 

 Uji t (Parsial dilakukan untuk melihat secara 

individu pengaruh dari variabel  bebas (x1, x2, x3) 
berupa kompensasi, kepuasan kerja dan gaya 
kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadao motivasi  karyawan di PT. BTN 
(Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan. 

Hipotesis :  

Ho : βi = 0, artinya variabel independen secara parsial 
tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen. 

Ha : βi   0, artinya variabel independent secara 
parsial berpengaruh signifkan terhadap variabel 
dependen. 

Kriteria Pengambilan Keputusan : 

Ho diterima jika t hitung < t tabel pada α = 5%. 

Ha diterima jika t hitung > ttabel pada α = 5%. 

Tingkat kesalahan (α) =5% dan derajat kebebasan (df) 
= (n-k) 

n = jumlah sampel, n = 39 

k = jumlah variabel yang digunakan, k=4 

Maka :derajat bebas = n-k = 39 – 4 = 35 

 Uji t hitung yang dilakukan adalah uji dua arah, 
maka ttabel yang digunakan ½  atau t (0,025;35) sehingga 

didapat nilai ttabel = 2,030. 

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (uji t)  

Unstandardized 

β Std Error

1 (Constant) 1.034 2.504 .413 .682

Kompensasi .250 .118 2.121 .041

Kepuasan kerja .405 .156 2.597 .014

Gaya Kepemimpinan .339 .151 2.247 .031

Model 

.317

Beta

 Coefficients

Standardized 

 Coefficients t Sig

.250

.397

 

a. Dependent variable : Motivasi  

 

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa: 

1. Nilai thitung variabel adalah 2,121 dan ttabel bernilai 
2,030 sehingga thitung >ttabel (2,121 > 2,030) dan 
signifikansi (sig). < 5% (0,041 < 0,05), artinya Ho 

ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kompensasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap motivasi karyawan di PT. BTN (Persero), 

Tbk Kantor Cabang Syariah Medan. 

2. nilai thitung variabel kepuasan kerja adalah 2,597 dan 
ttabel bernilai 2,030, sehingga thitung > ttabel 
(2,597>2,030) dan  signifikansi (sig) < 5% (0,14 < 

0,50), artinya Ho ditolak. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap motivasi karyawan 

di PT. BTN (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah 
Medan. 

3. Nilai thitung variabel gaya kepemimpinan adalah 

2,247 dan ttabel  bernilai 2,030 sehingga thitung > ttabel 
(2,247>2,030) dan signifikansi (sig) < 5% (0,031 < 
0,05), artinya Ho ditolak. Sehingga dapat 
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Standar Mean 

square s Square

1. Regression 418.456 3 139.485 38.400 .000a

Residual 127.134 35 3.632

Total 545.590 38

Model Df F Sig

disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
motivasi karyawan di PT. BTN (Persero) Tbk 
Kantor Cabang Syariah Medan. 

b. Uji F (Simultan) 

Uji F dilakukan untuk melihat secara bersama-
sama pengaruh dari variabel (x1, x2, x3) berupa variabel 
kompensasi, kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan 

terhadap motivasi karyawan di PT. BTN (Persero), 
Tbk Kantor Cabang Syariah Medan. 

Hipotesis : 

Ho : β1 = β2= β3=0, tidak terdapat pengaruh secara 
bersama-sama variabel kompensasi, kepuasan kerja dan 

gaya kepemimpinan terhadap motivasi karyawan di PT. 
BTN (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Medan.  

Ha : β1  β2   β3 0,  terdapat pengaruh secara 
bersama-sama variabel kompensasi, kepuasan kerja dan 
gaya kepemimpinan terhadap motivasi karyawan di PT. 
BTN (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Medan.  

Kriteria Pengambilan Keputusan : 

Ho diterima jika Fhitung < Ftabel pada α=5%. 

Ha diterima jika Fhitung >Ftabel pada α=5%. 

Tingkat kesalahan (α) = 5% dan derajat kebebasan (df) 
= (n-k); (k-1). 

Derajat bebas pembilang = k-1 = 4-1=3. 

Derajat bebas penyebut = n-k = 39-4 = 35, maka Ftabel 
0,05 (3;35) = 2,87. 

Hasil pengujian Uji F (Uji Simultan) dapat terlihat pada 
tabel 3 : 

Tabel 3. Uji F 

Anovab 

 

 

 

 
 

a. Predictors : (constant), Gaya kepemimpinan, Kompensasi, 

Kepuasan kerja. 

b. Dependent Variable : Motivasi 

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai 

Fhitung sebesar 38.400 dengan tingkat signifikansi (sig.) 
sebesar 0,000a. Jadi Fhitung >Ftabel (38.400 > 2,87) atau 
signifikansi (sig.) < 5% (0,000< 0,05), artinya 

kompensasi, kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi. 
Jadi dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dengan demikian terdapat pengaruh secara bersama-
sama kompensasi, kepuasan kerja dan gaya 
kepemimpinan terhadap motivasi karyawan di PT. BTN 

(Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Medan. 

c. Koefisien Determinasi 

Pengujian koefisien determinasi untuk 

mengukur seberapa besar kontribusi variabel bebas 
terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi 
berkisar antara nol sampai degan satu (0 < R2 < 1). Jika 

R2 semakin besar (mendekat satu), maka  pengaruh 
variabel bebas adalah erat terhadap variabel terikat 
(Y). 

Hasil pengujian koefisien determinasi terlihat pada 

tabel 4 : 

Tabel 4. Pengujian Koefisien Determinasi  

Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R 
Square 

Std.Error 

of the 
Estimate 

1 .876a .767 .747 1.90588 

a. Predictors : (Constant), Gaya Kepemimpinan, Kompensasi, 

Kepuasan Kerja 

b. Dependent variable : Motivasi 

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat diperoleh 

nilai adjusted R Square sebesar 0,747 atau 74,70%. 
Artinya 74,7% motivasi karyawan di PT. BTN 
(Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Medan, dapat 

dijelaskan oleh variabel kompensasi, kepausan kerja 
dan gaya kepemimpinan, sedangka sebesar 25,3% 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

B. Pembahasan 

1.  Pengaruh Kompensasi terhadap Motivasi 

 Hasil analisis data secara statistik 
membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan variabel kompensasi terhadap motivasi 
karyawan. Ini berarti bahwa semakin baik kompensasi 
yang diberikan kepada karyawan akan semakin tinggi 

pula motivasi karyawan dalam perusahaan. Sebaliknya 
semakin rendah kompensasi yang diberikan maka 
semakin rendah pula motivasi karyawan  dalam 

perusahaan. Tingkat besar kecilnya kompensasi 
karyawan sangat berkaitan dengan tingkat pendidikan, 
jabatan dan masa kerja karyawan.  Maka dari itu dalam 
menentukan kompensasi karyawan perlu didasarkan 

pada penilaian prestasi kondisi karyawan tingkat 
pendidikan, jabatan dan masa kerja karyawan. Hal ini 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Aminullah (2015) [6].  Hasil penelitian  menunjukkan 
kompensasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan 
terhadap motivasi karyawan.  

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi angket variabel 
kompensasi menunjukkan bahwa umumnya skor hasil 
angket di dominasi oleh jawaban setuju. Selanjutnya 

bila dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di PT. 
BTN (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan 
ternyata terdapat kesesuaian dengan hasil penelitian. 
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2. Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap 

Motivasi 

 Hasil analisis data secara statistik membuktikan 
bahwa terdapat pengaruh positif dan sugnifikan antara 

kepuasan kerja terhadap motivasi karyawan. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin tinggi kepuasan karyawan 
maka akan semakin tinggi pula motivasi karyawan 
dalam perusahaan. Karyawan yang menemukan 

kepuasan dalam bekerja  akan cenderung memiliki 
motivasi kerja yang lebih tinggi bila dibandingkan 
dengan karyawan yang tidak menemukan kepuasan 

kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian                  
Zahara (2012)[7]. Hal penelitian menunjukkan bahwa 
antara kepuasan kerja dan motivasi karyawan 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan. 
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi angket variabel 
kepuasan kerja menunjukkan skor hasil angket 

didominasi oleh jawaban setuju. Selanjutnya bila 
dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi di PT. BTN 
(Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Medan terdapat 

kesesuaian dengan hasil penelitian. 

3.  Pengaruh Gaya kepemimpinan Terhadap 
Motivasi 

  Berdasarkan hasil analisis data statistik, 
membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara gaya  kepemimpinan terhadap motivasi 

karyawan. Ini berarti bahwa semakin baik gaya 
kepemimpinan maka semakin tinggi motivasi karyawan. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mahir (2015) [8]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap motivasi kerja karyawan. Berdasarkan tabel 
distribusi frekuensi apakah variabel gaya kepemimpinan 

menunjukkan bahwa umumnya skor hasil angket 
didominasi oleh jawaban setuju. Selanjutnya bila 
dikaitkan dengan fenomena permasalahan yang terjadi 

di PT. BTN (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah 
Medan ternyata terdapat kesesuaian dengan hasil 
penelitian. 

4. Pengaruh Kompensasi, Kepuasan Kerja dan 
Gaya kepemimpinan terhadap Motivasi 
Karyawan. 

  Hasil analisis data secara statistik 
membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan 
signifikan secara simultan antara kepemimpinan 

kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan terhadap 
motivasi karyawan. Artinya dengan kompensasi dan 
kepuasan kerja serta gaya kepemimpinan yang baik, 

akan meningkatkan motivasi karyawan di PT. BTN 
(Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Medan. 
Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi jawaban 

responden, baik kompensasi, kepuasan kerja, gaya 
kepemimpinan maupun motivasi didominasi jawaban 
setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi, 

kepuasan kerja, gaya kepemimpinan dan motivasi sudah 
cukup baik. Motivasi sangat diperlukan oleh karyawan, 
agar karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai 
dengan tanggungjawabnya. Motivasi kerja secara tidak 

langsung dapat berpengaruh dalam keberhasilan suatu 

organisasi. Menurut Manullang (2013:153) [9], motivasi 
adalah sebagai faktor pendorong orang untuk 
bertindak dengan cara tertentu. 

 Dari ketiga variabel bebas, kompensasi, kepuasan 
kerja, dan gaya kepemimpinan semuanya berpengaruh 
terhadap motivasi karywan di PT. BTN (Persero), Tbk 
Kantor Cabang Syariah Medan.  Namun variabel 

kepuasan kerja memiliki pengaruh lebih besar dalam 
meningkatkan motivasi karyawan. Untuk itu perlu 
sekali mengapa dan terus meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan, selain itu gaya kepemimpinan dan 
kompensasi juga perlu ditingkatkan. Perlu juga 
ditumbuhkan tujuan motivasi menurut Sadili 

(2005:281) [10] adalah : 1) Meningkatkan kepuasan 
kerja karyawan, 2) Meningkatkan prestasi kerja 
karyawan,3) Mempertahankan kestabilan karyawan 

perusahaan, dan 4) Meningkatkan semangat dan gairah 
kerja karyawan. 

IV. KESIMPULAN 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
dapat disimpulkan : (1) Kompensasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap motivasi karyawan di PT. 
BTN (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Medan, 
(2) Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap motivasi karyawan di PT. BTN (Persero), 
Tbk Kantor Cabang Syariah Medan, (3) Gaya 
kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap motivasi karyawan di PT. BTN (Persero), 
Tbk Kantor Cabang Syariah Medan (4) Kompensasi, 
kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan secara 

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap motivasi karyawan di PT. BTN (Persero), 
Tbk Kantor Cabang Syariah Medan. 
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