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ABSTRAK 

 

“PENGARUH BEBAN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN COFFEE SHOP 

 DI BANDAR LAMPUNG” 

 

 

 

Oleh 

 

 

BERNADETTE BIANCA MAHARANI KRISANTI SITOHANG 

 

 

 

Sumber Daya Manusia memiliki peran agar perusahaan dapat berjalan 

dengan baik untuk mencapai tujuannya. Seorang karyawan tidak dapat berhasil 

dalam pencapaian kinerjanya tanpa bantuan suatu media berupa sarana lain yang 

mempengaruhi dirinya baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Beban kerja 

merupakan tanggung jawab yang diberikan atasan dan harus diselesaikan sesuai 

waktu yang ditentukan demi tercapainya tujuan. Kompensasi merupakan apa yang 

diterima pekerja sebagai tukaran atas kontribusinya kepada organisasi. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beban kerja dan 

kompensasi terhadap kinerja karyawan Coffee Shop  di Bandar Lampung. Metode 

yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian in menggunakan 

kuesioner dengan skala likert. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

120 responden karyawan Coffee Shop. Alat analisis data yang digunakan adalah 

regresi linear berganda dan uji t.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban kerja memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dan kompensasi memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Saran yang 

didapat dalam penelitian ini adalah perlu adanya pengaturan waktu kerja bagi 

karyawan dan menyediakan pelatihan mengenai analisis pekerjaan yang akan 

dilakukan. Perusahaan perlu mempertimbangkan untuk melibatkan karyawan 

dalam pengambilan keputusan serta memperhatikan jenis tunjangan yang 

diberikan agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan taraf hidup karyawan 

 

Kata Kunci : Beban Kerja, Kompensasi, Kinerja Karyawan 



ABSTRACT 

 

“INFLUENCE OF WORKLOAD AND COMPENSATION ON THE 

PERFORMANCE OF COFFEE SHOP EMPLOYEES 

IN BANDAR LAMPUNG” 

 

 

 

By 

 

 

BERNADETTE BIANCA MAHARANI KRISANTI SITOHANG 

 

 

 

Human Resources have a role so that the company can run well to achieve 

its goals. An employee cannot succeed in achieving his performance without the 

help of a medium in the form of other means that affect him both intrinsically and 

extrinsically. Workload is a responsibility given by superiors and must be 

completed according to the specified time in order to achieve goals. 

Compensation is what workers receive in exchange for their contribution to the 

organization. 

This study aims to determine the effect of workload and compensation on 

the performance of coffee shop employees in Bandar Lampung. The method used 

to collect data in this study used a questionnaire with a Likert scale. The sample 

used in this study was 120 respondents. The data analysis tool used is multiple 

linear regression and t test. 

The results of this study indicate that workload has a positive and 

significant effect on employee performance and compensation has a positive and 

significant effect on employee performance. Suggestions obtained in this study are 

the need for working time arrangements for employees and providing training on 

job analysis to be carried out. Companies need to consider involving employees in 

decision making and paying attention to the types of benefits provided so that they 

are in accordance with the needs and standard of living of employees 

 

Keywords: Workload, Compensation, Employee Performance 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Salah satu aset terbesar sebuah perusahaan adalah Sumber Daya Manusia. Sumber 

Daya Manusia merupakan individu produktif yang bekerja sebagai penggerak 

suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan. Sumber Daya 

Manusia memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan 

kemampuannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Sumber Daya Manusia merupakan 

salah satu komponen penting dalam suatu perusahaan. Sumber Daya Manusia 

memiliki peran agar perusahaan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai 

tujuannya. Dengan memiliki SDM yang berkualitas, sebuah perusahaan akan 

memiliki banyak inovasi dan kemampuan yang bermanfaat dalam proses 

perkembangan perusahaan.  

 

Setiap manusia memiliki kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan sandang, pangan 

dan papan merupakan kebutuhan dasar manusia. Dalam memenuhi kebutuhan 

yang tidak terbatas ini, manusia harus bekerja untuk memperoleh penghasilan. 

Beragam profesi atau pekerjaan tersedia dengan syarat tertentu. Dengan 

perkembangan zaman yang semakin maju, seorang karyawan harus bisa 

menyesuaikan diri dalam segala kondisi. Beban kerja yang semakin berat, 

banyaknya kebutuhan yang ingin dipenuhi, tingkat pendapatan yang tidak sesuai 

dengan biaya hidup, persaingan yang semakin ketat dan seterusnya dapat menjadi 

ancaman untuk tetap dapat bertahan hidup.  

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan beban sebagai suatu barang 

berat yang dibawa. Hal ini secara tidak langsung menafsirkan bahwa beban kerja
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merupakan suatu komponen SDM yang memiliki arti negatif dalam bidang kerja 

manusia. Namun dalam melaksanakan pekerjaan apabila tidak ditentukan beban 

kerja seperti misalnya batas waktu pengerjaan (deadline) dan aspek tugas yang 

harus diselesaikan,tentunya akan memiliki pengaruh kepada kinerja karyawan dan 

mempengaruhi berjalan atau tidaknya tujuan perusahaan tempat bekerja.  

 

Situmorang dan Hidayat (2019) juga berpendapat bahwa beban kerja yang rendah 

akan menimbulkan kebosanan dan rasa membosankan. Kebosanan dalam 

pekerjaan rutin sehari-hari karena terlalu sedikit pekerjaan atau pekerjaan 

mengakibatkan kurangnya perhatian akan pekerjaan berpotensi merugikan dan 

menurunkan kinerja karyawan.  

 

Menurut Husin et al (2021), beban kerja merupakan tanggung jawab yang 

diberikan atasan dan harus diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan demi 

tercapainya tujuan. Setiap orang yang bekerja pasti mengharapkan imbalan yang 

sesuai dengan apa yang sudah dikerjakannya. Seseorang yang bekerja 

memberikan waktu dan tenaganya kepada organisasi dan sebagai 

kontraprestasinya, organisasi memberikan imbalan atau kompensasi yang 

bentuknya dapat sangat bervariasi.  

 

Kompensasi juga dikenal “Remunerasi Karyawan” menempati tempat penting 

dalam kehidupan seorang karyawan. Skema kompensasi dan ketentuan yang 

diberikan kepada karyawan dapat mempengaruhi moral dan kinerja mereka dalam 

baik cara. Karyawan yang dibayar dengan baik biasanya menunjukkan kinerja 

yang luar biasa dalam bidang produktivitas dan promosi praktik etis dalam 

perusahaan yang bersangkutan. (Qureshi et al 2015) 

 

Dengan adanya sistem kompensasi yang baik diharapkan akan menjamin 

terjadinya keadilan antara karyawan dan perusahaan. Setiap karyawan akan 
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menerima hadiah sesuai dengan tujuan, fungsi, jabatan dan prestasi kerja. Sistem 

kompensasi yang baik dapat menjadi penunjang kinerja karyawan yang baik pula.  

 

Salah satu tolak ukur untuk mengetahui berjalan atau tidaknya tujuan perusahaan 

adalah dengan kinerja. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai 

hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan 

memberikan kontribusi pada ekonomi (Armstrong dan Baron, 1998:15). Kinerja 

bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan itu 

berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai 

dari pekerjaan tersebut dan tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara 

mengerjakannya. (Wibowo, 2016) 

 

Coffee Shop atau Warung Kopi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

berarti kafe atau bar. Bisa diartikan bahwa Coffee Shop sebagai semacam restoran 

yang menyediakan beberapa hidangan panas dan dingin. Coffee Shop merupakan 

salah satu tempat usaha yang utamanya menyajikan kopi (dari berbagai jenis, 

misalnya espresso, latte, cappuccino). Coffee Shop juga biasanya menyajikan 

makanan seperti makanan berat ataupun camilan sebagai makanan ringan. Coffee 

Shop berangkat dari bisnis kecil yang dioperasikan oleh pemilik hingga 

perusahaan multinasional besar. Beberapa jaringan Coffee Shop beroperasi dengan 

model bisnis waralaba dengan banyak cabang mulai dari berbagai kota maupun 

berbagai negara di seluruh dunia. Coffee Shop merupakan salah satu sarana untuk 

berinteraksi secara social. Coffee Shop juga memberi kesempatan bagi masyarakat 

untuk berkumpul, berbicara, menulis, membaca ataupun sekedar menghabiskan 

waktu baik secara individu ataupun secara kelompok.  

 

Semenjak pandemi COVID-19, tren Work from Home (WFH) menjadi budaya 

sebagian masyarakat Indonesia. Tidak sedikit pula masyarakat yang lebih memilih 

bekerja di Coffee Shop dibanding bekerja di rumah. Mencari situasi kerja nyaman 

sambil menikmati hidangan kafe disertai dengan fasilitas wifi yang disediakan 



4 
 

 

 

 

 

bisa menjadi alasan untuk menempati Coffee Shop sebagai ruang kerja kedua 

setelah kantor. Tidak hanya tren WFH, nyatanya Coffee Shop juga dijadikan 

sebagai tempat bagi pelajar ataupun mahasiswa untuk mengerjakan tugas. Dengan 

fenomena ini, Coffee Shop pun tidak hanya menjadi sebuah tempat makan dan 

minum saja melainkan menjadi sebuah gaya hidup masyarakat. 

 

Berbagai macam coffee shop bisa ditemui dengan mudah di Bandar Lampung. 

Mulai dari daerah pendidikan seperti sekolah dan universitas sampai dengan 

daerah pertokoan dan industrial, nyatanya beragam jenis coffee shop dengan 

keunggulan masing-masing sudah diketahui oleh masyarakat setempat. Merk yang 

dijual pun terdiri dari merk lokal dan global. 

 

 

Macam-macam merk coffee shop di Bandar Lampung antara lain seperti: 

 

Tabel 1 Contoh Coffee Shop di Bandar Lampung 

1. El’s Coffee 12. Kopi Ketje 

2. The Coffee 13. Nuju Coffee 

3. Kedaian Coffee & Kitchen 14. New Town Coffee 

4. Suba Coffee Roastery 15. Kaldi.Id 

5. Xcoffee Lampung 16. Kopi In Bandar Lampung 

6. Flamboys Roaster 17. Sinia Coffee 

7. Wake Up Café and Car Wash 18. Stone Coffee & Resto 

8. Starbucks 19. Kedai Kopi Kini 

9. Kopi Lain Hati 20. Kopi Chuseyo 

10. Kopi Kenangan 21. Janji Jiwa 

11. Ruby Coffee Shop 22. Dijou Coffeebar 
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23. Social Space Coffee 30. Kopi Tune Up 

24. Kanara Coffee 31. Coffee Market Indonesia 

25. Sure Coffee 32. Kopi Soe 

26. The Habits Coffee 33. Café Kiyo 

27. ARCH Eatery & Coffee 34. Amnesti Kopi 

28. Bun Kopi 35. Kopi Koccok 

29. Ulubelu Coffee 36. Foyu Coffee 

Sumber: Google (2022) 

 

Banyaknya Coffee Shop di Bandar Lampung dengan berbagai tema dan tempat 

yang berbeda secara tidak langsung membuka peluang usaha dan kerja bagi 

masyarakat. Pekerja Coffee Shop yang  biasanya mudah ditemui di tempat terdiri 

dari kasir, yang bertugas menerima pembayaran, barista, yang bertugas membuat 

minuman serta pelayan, yang bertugas mengantarkan pesanan ke meja pelanggan. 

Dilihat dari penampilannya, pekerja Coffee Shop biasanya didominasi oleh kaum 

milenial yang cenderung bekerja sebagai pekerja paruh waktu.  

 

Bekerja di Coffee Shop yang notabene buka setiap hari bisa menjadi beban kerja 

bagi karyawan Coffee Shop. Pasalnya mereka tidak hanya membuat makanan dan 

minuman berdasarkan pesanan dari pelanggang saja. Berbagai pekerjaan penting 

lain seperti membuat daftar stok barang yang harus dibuat stock opname dalam 

periode waktu tertentu, menggunakan aplikasi pada mesin kasir agar bisa sesuai 

dengan data pada akhir jam kerja (shift) hingga menghadapi berbagai macam 

karakter pelanggan setiap harinya. Hal ini juga dikarenakan para karyawan 

diharuskan masuk bekerja pada hari libur, jam kerja yang beragam mulai dari shift 

pagi dan malam hari. Kompensasi yang diterima biasanya lebih rendah dibanding 

karyawan kantoran pada umumnya dikarenakan front liner coffee shop biasanya 

bukan merupakan pekerjaan tetap seseorang. Tidak sedikit yang bekerja di coffee 

Lanjutan Tabel 1 
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shop sebagai pekerja paruh waktu. . Namun beban kerja yang ditanggung juga 

tidaklah mudah. Hal ini bisa menjadi faktor pengaruh terhadap kualitas kinerja 

karyawan coffee shop. 

 

Peneliti melihat terdapat 3 merk coffee shop lokal dengan cabang terbanyak di 

Bandar Lampung. Merk tersebut adalah “El’s Coffee” memiliki 6 cabang toko, 

“Kopi Ketje” 13 cabang toko dan “Kopi Kenangan” memiliki 7 cabang toko. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan pada karyawan ketiga merk tersebut 

dengan asumsi bahwa dengan merk yang memiliki cabang lebih banyak akan 

menimbulkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan masyarakat lebih tinggi untuk 

melakukan pembelian. Hal ini juga dapat menjadi salah satu alasan karyawan 

coffee shop yang sudah memiliki cabang banyak akan menemui pelanggan yang 

lebih banyak dan bervariasi setiap harinya.  

 

Berdasarkan penjabaran tersebut, menjadi pertanyaan apakah  beban kerja yang 

ada dan kompensasi yang diberikan dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

Coffee Shop di Bandar Lampung. Maka dari itu penulis ingin melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH BEBAN KERJA DAN KOMPENSASI 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN COFFEE SHOP DI BANDAR 

LAMPUNG” 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

 

1. Bagaimana pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan Coffee Shop di 

Bandar Lampung? 

2. Bagaimana pengaruh kompensasi pada kinerja karyawan Coffee Shop di 

Bandar Lampung 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

 

1. Mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan Coffee Shop di 

Bandar Lampung 

2. Mengetahui pengaruh kompensasi pada kinerja karyawan Coffee Shop di 

Bandar Lampung 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

 

1. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai literatur pelengkap dan 

bahan pokok untuk kajian lebih lanjut mengenai pengaruh beban kerja dan 

kompensasi  terhadap kinerja karyawan 

2. Diharapkan dapat mengembangkan dan menambah wawasan bagi penulis 

serta masukan informasi mengenai beban kerja, kompensasi dan kinerja 

karyawan 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Sumber Daya Manusia 

 

 

Salah satu komponen penting dalam sebuah organisasi adalah sumber daya 

manusia yang ada di dalamnya. Sumber daya manusia memegang peranan penting 

didalam sebuah organisasi. Karena, sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi dan kualitas yang tinggi akan menjadi aset organisasi dalam mencapai 

tujuan organisasi. 

 

Perusahaan dituntut efisien dalam pengelolaan organisasinya, guna 

mempertahankan kelangsungan hidup untuk bersaing dengan perusahaan lain. 

Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan perusahaan. 

Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber dana yang 

berlebihan, tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal kegiatan 

perusahaan tidak akan terselesaikan dengan baik. (Fitriah, 2015) 

 

MSDM (Manajemen Sumber Daya Manusia) penting karena tiga alasan. Pertama, 

MSDM menjadi sumber signifikan bagi keunggulan kompetitif. Hal ini berlaku 

bagi organisasi di seluruh dunia. Human Capital Index, sebuah studi menyeluruh 

tentang lebih dari 2000 perusahaan global, menyimpulkan bahwa MSDM yang 

berorientasi manusia memberikan kemajuan bagi organisasi dengan menciptakan 

nilai pemegang saham yang unggul. Kedua, MSDM menjadi bagian penting dari 

strategi organisasi. Mereka harus bekerjasama dengan orang – orang dan 

memperlakukannya sebagai mitra, bukan semata mata biaya yang harus 

diminimalisasi atau dihindari. Ketiga, Bagaimana organisasi memperlakukan 

orang – orangnya ternyata juga sangat mempengaruhi kinerja organisasi. (Robins, 

2010) 
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2.2 Beban Kerja  

 

 

Depkes, (2003) beban kerja merupakan beban yang diterima pekerja untuk 

menyempurnakan pekerjaannya, seperti mengangkat, berlari dan lain-lain. Setiap 

pekerjaan merupakan beban bagi pelakunya. Beban tersebut bisa berupa fisik, 

mental atau empati. Pernyataan tersebut searah dengan keputusan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah, di mana meneladan KEPMENPAN No. 75/2004, 

beban kerja merupakan sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus 

dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.  

 

Pemendagri No. 12/2008 menjelaskan beban kerja adalah besaran pekerjaan yang 

harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit organisasi dan merupakan hasil kali 

antara volume kerja dan norma waktu.Istilah beban kerja sering ditafsirkan 

sebagai suatu hal yang memberatkan atau menekan bagi kehidupan seseorang. 

Beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan 

oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu 

(Dhania, 2012). 

 

Menurut Husin et al (2021), beban kerja merupakan tanggung jawab yang 

diberikan atasan dan harus diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan demi 

tercapainya tujuan. Setiap orang yang bekerja pasti mengharapkan imbalan yang 

sesuai dengan apa yang sudah dikerjakannya. Seseorang yang bekerja 

memberikan waktu dan tenaganya kepada organisasi dan sebagai 

kontraprestasinya, organisasi memberikan imbalan atau kompensasi yang 

bentuknya dapat sangat bervariasi. Fajriani (2016) berpendapat bahwa beban kerja 

didasarkan pada pemanfaatan waktu kerja yang tersedia untuk melakukan 

pekerjaan. Hal ini terlihat dari aktivitas yang dilakukan oleh staf di pekerjaan, 

baik langsung maupun tidak langsung, dan kegiatan lain seperti sebagai kegiatan 

pribadi dan non-produktif. 

 

Berdasarkan berbagai macam pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa beban kerja 

merupakan suatu ukuran standar yang dapat berupa tekanan, target dan tanggung 
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jawab tertentu yang harus dilakukan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. 

Penelitian ini menggunakan teori dari Husin et al (2012) dengan variabel beban 

kerja, kompensasi dan kinerja pegawai. 

 

2.2.1 Dimensi Beban Kerja 

Ruth Chaterina dalam Pranaputra dan Aima (2019) berpendapat bahwa 

pengukuran beban kerja dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

SWAT (Subjective Workload Assessment Technique). Metode SWAT akan 

menggambarkan sistem kerja manusia yang terdiri dari tiga dimensi ukuran 

beban kerja yang berhubungan dengan kinerja, yaitu: 

- Beban Waktu (Time Load) 

Menunjukkan jumlah waktu yang tersedia dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan pemantauan tugas atau pekerjaan 

- Beban Upaya Mental (Mental Effort Load) 

Besarnya upaya mental dalam melaksanakan suatu pekerjaan 

- Beban Tekanan Psikologis (Psychological Pressure Load) 

Menunjukkan tingkat resiko kerja, kebingungan dan frustasi 

Berdasarkan definisi diatas, dapat diketahui bahwa pengertian beban kerja 

berkaitan dengan empat aspek, yaitu: 

1. Aspek tugas yang harus diselesaikan 

2. Aspek seseorang atau sekelompok orang yang mengerjakan tugas-tugas ini 

3. Aspek waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas tersebut 

4. Aspek kondisi atau kondisi normal pada saat mengerjakan tugas. 

 

2.2.2 Dampak Beban kerja 

Huey dan Wickens dalam Pawirosumarto (2018) menyebutkan dampak beban 

kerja terhadap pekerja yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kesulitan kerja terkadang menyebabkan penurunan kinerja 
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2. Waktu respons dan kesalahan meningkat untuk tugas yang berbeda 

3. Peningkatan kesalahan untuk tugas yang harus diselesaikan dalam interval 

waktu tertentu (tugas pelacakan) 

4. Beban kerja yang dibebankan oleh satu tugas dapat mengganggu kinerja 

kegiatan lain yang dilakukan bersama 

5. Beban kerja yang berkepanjangan dapat menyebabkan kelelahan kerja. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Setiawan (2016) beban kerja yang berlebihan 

akan memiliki efek kelelahan fisik dan mental dan reaksi emosional seperti 

sakit kepala, gangguan pencernaan, dan iritabilitas. Sedangkan beban kerja 

yang rendah akan menimbulkan kebosanan dan rasa membosankan. 

Kebosanan dalam pekerjaan rutin sehari-hari karena terlalu sedikit pekerjaan 

atau pekerjaan mengakibatkan kurangnya perhatian akan pekerjaan berpotensi 

merugikan dan menurunkan kinerja karyawan. (Situmorang, 2019) 

 

2.2.3 Faktor – Faktor Beban Kerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja dalam penelitian Aminah 

Soleman (2011) adalah: 

1. Faktor Eksternal 

Pengeluaran yang berasal dari luar tubuh pekerja, seperti tugas fisik yang 

meliputi tata letak tempat kerja, kondisi ruang kerja, kondisi lingkungan 

kerja, sikap kerja, dan moda transportasi. Sedangkan tugas mental seperti 

tanggung jawab, kompleksitas pekerjaan, emosi pekerja dan sebagainya.  

Selain tugas, Organisasi Kerja yang meliputi lama waktu kerja, waktu 

istirahat, shift kerja, sistem kerja dan sebagainya juga merupakan bagian 

dari faktor eksternal. 

Selanjutnya, Lingkungan Kerja yang dapat memberikan beban tambahan 

yang meliputi lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja kimiawi, 

lingkungan kerja biologis dan lingkungan kerja psikologis. 



12 
 

 

 

2. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari tubuh akibat reaksi beban 

kerja eksternal yang berpotensi menimbulkan stress, antara lain faktor 

somatic (jenis kelamin, usia, ukuran tubuh, status gizi, kondisi kesehatan, 

dan lain-lain) dan faktor psikologis (motivasi, persepsi kepercayaan, 

keinginan, kepuasan, dan lain-lain). (Pawirosumarto dan Iriani, 2018) 

 

2.3 Kompensasi 

 

 

Werther dan Davis (1996:379) mendefinisikan kompensasi sebagai apa yang 

diterima pekerja sebagai tukaran atas kontribusinya kepada organisasi. 

Kompensasi merupakan kontra prestasi terhadap penggunaan tenaga atau jasa 

yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Kompensasi merupakan jumlah paket yang 

ditawarkan organisasi kepada pekerja sebagai imbalan atas penggunaan tenaga 

kerjanya. Dilihat dari cara pemberiannya, kompensasi dapat merupakan 

kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung 

merupakan kompensasi manajemen seperti upah dan gaji atau pay for 

performance, seperti insentif dan Gain sharing. Sementara itu, kompensasi tidak 

langsung dapat berupa tunjangan atau jaminan keamanan dan kesehatan. 

 

Pemberian kompensasi dapat terjadi tanpa ada kaitannya dengan prestasi, seperti 

upah dan gaji. Upah adalah kompensasi dalam bentuk uang dibayarkan atas waktu 

yang telah dipergunakan, sedangkan gaji adalah kompensasi dalam bentuk uang 

yang dibayarkan atas pelepasan tanggung jawab atas pekerjaan. Upah 

dipergunakan untuk memberikan kompensasi kepada tenaga kerja yang kurang 

terampil, sedangkan untuk tenaga terampil biasanya digunakan pengertian gaji. 

 

Namun, kompensasi dapat pula diberikan dalam bentuk insentif, yang merupakan 

kontra prestasi di luar upah atau gaji dan mempunyai hubungan dengan prestasi 

sehingga dinamakan pula sebagai pay for performance atau pembayaran atas 
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prestasi. Adanya insentif diharapkan menjadi faktor pendorong untuk 

meningkatkan prestasi kerja diatas standar. 

 

Penting untuk dicatat bahwa kompensasi tidak semuanya tentang uang. Ini adalah 

simbol dari apa yang organisasi yakini berharga yang dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. Hal ini secara khusus mengomunikasikan sejauh mana organisasi 

menghargai karyawannya. 

 

Di samping upah, gaji dan insentif, kepada pekerja dapat diberikan rangsangan 

lain berupa penghargaan atau reward. Perbedaan antara insentif dan reward 

adalah insentif bersifat memberi motivasi agar pekerja lebih meningkatkan 

prestasinya, pada reward, pekerja lebih bersifat pasif. Atas prestasi kerjanya, 

atasan memberikan penghargaan tambahan lain kepada pekerja. 

Bentuk kompensasi lain berupa tunjangan, yang pada umumnya tidak dikaitkan 

dengan prestasi kerja. Tunjangan lebih banyak dikaitkan dengan pemberian 

kesejahteraan dan penciptaan kondisi kerja sehingga pekerja menjadi merasa 

nyaman dan merasa mendapat perhatian atasan. (Wibowo, 2016) 

 

Menurut Kadarisman (2012: 91) kompensasi merupakan salah satu fungsi dari 

Manajemen Sumber Daya Manusia yang berhubungan dengan segala jenis 

penghargaan individu sebagai imbalan untuk melaksanakan tugas organisasi. 

Kompensasi adalah biaya utama keahlian atau pekerjaan dan loyalitas dalam 

kegiatan organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian kompensasi yang 

sesuai dapat memberikan keuntungan bagi karyawan, karena dapat menghasilkan 

kinerja karyawan yang tinggi. Dengan adanya program kompensasi yang adil 

diharapkan karyawan dapat meningkatkan kinerjanya. (Pranaputra dan Aima, 

2019) 

 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa kompesasi 

merupakan pemberian imbalan atas apa yang sudah dikerjakan oleh pekerja 

terhadap perusahaannya yang tidak hanya uang melainkan dalam bentuk lainnya. 
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Penelitian ini menggunakan teori dalam penelitian Pranaputra dan Aima (2019) 

dengan variabel beban kerja, kompensasi, motivasi dan kinerja karyawan. 

 

2.3.1 Jenis Jenis Kompensasi 

Noe (2013:374) membagi kompensasi menjadi dua bagian yaitu kompensasi 

finansial langsung yang terdiri dari gaji, upah dan insentif (komisi dan bonus) 

dan kompensasi finansial tidak langsung dalam bentuk berbagai fasilitas dan 

tunjangan. 

a) Kompensasi Langsung 

Kompensasi langsung adalah penghargaan yang diterima karyawan dalam 

bentuk uang. Kompensasi langsung dapat berupa:  

- Gaji, sebagai kompensasi yang dibayarkan secara berkala kepada 

karyawan tetap dan memiliki jaminan tertentu 

- Upah, kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan harian 

berdasarkan kesepakatan bersama 

- Insentif, kompensasi yang diberikan kepada karyawan untuk 

mencapai target 

- Bonus, bonus khusus yang diberikan kepada karyawan yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

b) Kompensasi tidak langsung.  

Kompensasi tidak langsung adalah kompensasi yang tidak dirasakan 

langsung oleh karyawan yaitu tunjangan dan jasa. Kompensasi ini 

merupakan kompensasi tambahan yang diberikan baik secara finansial 

maupun non finansial berdasarkan kebijakan perusahaan kepada seluruh 

karyawan. Kompensasi tidak langsung dapat berupa: 
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- Pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja 

- Perlindungan ekonomi terhadap bahaya, termasuk tunjangan hari 

tua, tunjangan kesehatan dan rencana pensiun 

- Program layanan karyawan, termasuk rekreasi, kafetaria, 

perumahan, beasiswa pendidikan dan fasilitas lainnya. 

(Pawirosumarto dan Iriani, 2018) 

Hal ini juga dikemukakan oleh Dessler (2015:417) yang berpendapat bahwa 

terdapat dua dimensi dalam kompensasi yaitu kompensasi finansial langsung 

dan kompensasi finansial tidak langsung. Bentuk kompensasi seperti gaji, 

upah dan insentif termasuk dalam kompensasi finansial langsung, mengingat 

hal ini dibayarkan oleh perusahaan sebagai konsekuensi dari posisinya 

sebagai karyawan yang memberikan tenaga dan pikiran untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Selanjutnya terdapat kompensasi finansial tidak langsung 

yaitu kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan 

kepada seluruh karyawan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

karyawan, meliputi fasilitas, asuransi, tunjangan, pensiun dan lain sebagainya. 

 

Berdasarkan penelitian Kimani tahun 2017, komponen kompensasi antara 

lain: 

• Salary 

Gaji pokok adalah pembayaran tetap secara berkala untuk karyawan yang 

biasanya tetap dibayarkan per bulan dengan umumnya tidak ada tambahan 

produktivitas. 

• Benefit 

Tunjangan ini sebagai bentuk kompensasi tidak langsung yang 

dimaksudkan untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup 

karyawan. Imbalan finansial tidak langsung dapat berbentuk tunjangan 

bersubsidi seperti program pensiun, cuti sakit yang dibayar, dan diskon 

dalam pembelian produk perusahaan 
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• Recognition 

Pengakuan sebagai penghargaan intrinsik didefinisikan sebagai 

pengesahan, konfirmasi atau pengakuan bahwa sesuatu dilakukan oleh 

orang lain atas nama dan otoritas seseorang. Penghargaan intrinsik seperti 

pengakuan, pertumbuhan (growth), umpan balik, peluang mengarahkan 

karyawan lebih ke arah kinerja dan motivasi kerja yang tinggi daripada 

penghargaan ekstrinsik seperti gaji. 

 

2.3.2 Upah Minimum 

Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021) 

pasal 23 ayat (1) dan (2) mengatakan bahwa upah minimum merupakan upah 

bulanan terendah pekerja. Upah tersebut terdiri atas upah tanpa tunjangan; atau 

upah pokok dan tunjangan tetap; atau upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Upah 

pokok nominalnya paling sedikit sebesar upah minimum. 

Upah Minimum Kabupaten atau Kota merupakan standar upah minimum yang 

berlaku di daerah tingkat kabupaten atau kota. Penetapan nominal Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (UMK) biasanya ditetapkan oleh gubernur yang pembahasannya 

diusulkan oleh bupati atau walikota. Berbeda halnya jika kabupaten atau kota 

belum mengusulkan nominal UMK, gubernur yang akan menjadikan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan upah di wilayah kabupaten atau kota 

tersebut. 

Upah Minimum diatur dalam Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang 

Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan 

dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor B-M/383/HI.01.00/XI/2021 

tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan 

Upah Minimum Tahun 2022. Upah Minimum Provinsi diatur dalam Surat 

Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/634/V.08/HK/2021 tanggal 19 

November 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2022. 
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Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 telah ditetapkan Gubernur Lampung 

sebesar Rp 2,440,486 . Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 ini naik 

sebesar 0,35% dari tahun sebelumnya 

Tabel 2 Tabel UMP Lampung tahun 2021 - 2022 

PROVINSI 

KETERANGAN 

2021 2022 Persentase 

Kenaikan 

(%) 

SK Gubernur 

LAMPUNG   Rp 2,432,001  Rp 2,440,486 0,35   SK Gubernur Lampung No 

G/634/V.08/HK/2021 

Sumber: Gajimu.com/Garmen - UMP/UMK Lampung (2022) 

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Lampung 2022 telah ditetapkan 

berdasarkan surat keputusan Gubernur yang telah diterbitkan. Ada 4 (empat) 

daerah yang UMK 2022 sama dengan UMK 2021, daerah tersebut adalah Way 

Kanan (Kabupaten), Lampung Utara (Kabupaten), Tulangbawang Barat 

(Kabupaten), dan Mesuji (Kabupaten). UMK tertinggi berada di Kota Bandar 

Lampung sebesar Rp 2,770,794 

Tabel 3 Tabel UMK Lampung 2022 

Kabupaten/Kota UMK 2021 UMK 2022 SK Gubernur 

Kota Bandar Lampung Rp 2,739,983 Rp 2,770,794 
Kep. Gub. Lampung No. 

G/654/V.08/HK/2021 

Kota Metro Rp 2,433,381 Rp 2,459,317 
Kep. Gub. Lampung No. 

G/655/V.08/HK/2021 

Lampung Tengah (Kabupaten) Rp 2,442,513 Rp 2,444,079 
Kep. Gub. Lampung No. 

G/662/V.08/HK/2021 

Lampung Timur (Kabupaten) Rp 2,432,150 Rp 2,440,486 
 

Tulangbawang (Kabupaten) Rp 2,443,313 Rp 2,443,960 
Kep. Gub. Lampung No. 

G/660/V.08/HK/2021 

Way Kanan (Kabupaten) Rp 2,645,837 Rp 2,645,837 
Kep. Gub. Lampung No. 

G/656/V.08/HK/2021 

Lampung Utara (Kabupaten) Rp 2,461,850 Rp 2,461,850 
Kep. Gub. Lampung No. 

G/661/V.08/HK/2021 

https://gajimu.com/garmen/gaji-pekerja-garmen/gaji-minimum/ump-umk-lampung
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Tulangbawang Barat (Kabupaten) Rp 2,472,144 Rp 2,472,144 
Kep. Gub. Lampung No. 

G/663/V.08/HK/2021 

Lampung Selatan (Kabupaten) Rp 2,651,885 Rp 2,659,506 
Kep. Gub. Lampung No. 

G/658/V.08/HK/2021 

Lampung Barat (Kabupaten) Rp 2,526,545 Rp 2,536,682 
Kep. Gub. Lampung No. 

G/657/V.08/HK/2021 

Mesuji (Kabupaten) Rp 2,673,569 Rp 2,673,569 
Kep. Gub. Lampung No. 

G/659/V.08/HK/2021 

Pesawaran (Kabupaten) Rp 2,432,001 Rp 2,440,486  

Pringsewu (Kabupaten) Rp 2,432,001 Rp 2,440,486  

Tanggamus (Kabupaten) Rp 2,432,001 Rp 2,440,486  

Pesisir Barat (Kabupaten) Rp 2,432,001 Rp 2,440,486  

Sumber: Gajimu.com/Garmen - UMP/UMK Lampung (2022) 

Tahun 2021 UMK Bandar Lampung adalah Rp 2.739.983,- sedangkan UMK 

Bandar Lampung pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.770.794,- yang naik 

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung No. G/654/V.09/HK/2021. 

2.4 Kinerja 

 

 

Kinerja merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun. Kinerja juga 

merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan 

strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada 

ekonomi (Armstrong dan Baron, 1998:15). Dengan demikian, kinerja adalah 

tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. 

Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. 

(Wibowo, 2016) 

 

Donnelly, Gibson dan Ivancevich dalam Rivai dan Sagala (2014 : 25) menyatakan 

bahwa kinerja mengacu pada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan 

kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dikatakan baik 

dan berhasil jika tujuan yang diinginkan tercapai dengan baik.  

https://gajimu.com/garmen/gaji-pekerja-garmen/gaji-minimum/ump-umk-lampung
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Hersey dan Blanchard (2011: 179) mengartikan kinerja sebagai hasil yang telah 

dicapai seseorang dengan menggunakan media tertentu. Definisi tersebut 

menegaskan bahwa seorang karyawan tidak dapat berhasil dalam pencapaian 

kinerjanya tanpa bantuan suatu media berupa sarana lain yang mempengaruhi 

dirinya baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. (Pranaputra dan Aima, 2019) 

 

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan salah 

satu komponen penting dalam membantu perusahaan mencapai tujuannya. Kinerja 

dapat diartikan juga sebagai hasil pekerjaan seseorang dalam menyelesaikan tugas 

dan tanggung jawabnya. Maka kinerja adalah hal penting yang dapat 

dikategorikan sebagai tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam mencapai 

tujuannya.  

 

2.4.1 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Kinerja karyawan adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran 

tenaga kerja per satuan waktu biasanya per jam. Faktor yang mempengaruhi 

Kinerja Karyawan: 

1. Faktor Individu, meliputi Kemampuan dan Keahlian, Latar Belakang, 

dan Demografi 

2. Faktor Psikologis, meliputi Persepsi, Sikap, Kepribadian, Belajar dan 

Motivasi 

3. Faktor Organisasi, meliputi Sumber Daya, Kepemimpinan, Apresiasi, 

Struktur dan Desain Pekerjaan 

 

2.4.2 Efek Kinerja 

Beberapa efek dari Kinerja yaitu: 

1. Pencapaian Target. Saat inilah karyawan dan pemimpin bertindak 

dengan energi positif untuk menyelesaikan tugas masing-masing dan 

tanggung jawab sesuai dengan arahan dari target. Jadi pada saat itu, 

energy positif semua orang akan berkolaborasi dan berkontribusi untuk 

menghasilkan karya terbaik. 
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2. Loyalitas Karyawan. Loyalitas memiliki beberapa unsur yaitu adanya 

loyalitas, kesadaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dan 

berusaha menjaga nama baik perusahaan karena semakin tinggi tingkat 

loyalitas karyawan semakin baik kinerja karyawan.  

3. Pelatihan dan Pengembangan. Semakin baik kinerja karyawan, 

semakin mudah pula melakukan pelatihan dan pengembangan. 

(Situmorang dan Hidayat, 2019) 

 

2.4.3 Indikator Kinerja 

Menurut Afandi (2018: 89) indikator-indikator kinerja pegawai adalah 

sebagai berikut: 

1. Kuantitas Hasil Kerja 

Segala macam bentuk satuan ukuran yang berhubungan dengan jumlah 

hasil kerja yang bisa dinyatakan dalam ukuran angka atau padanan 

angka lainnya 

2. Kualitas Hasil Kerja 

Segala macam bentuk satuan ukuran yang berhubungan dengan 

kualitas atau mutu hasil kerja yang dapat dinyatakan dalam ukuran 

angka atau padanan angka lainnya 

3. Efisiensi dalam Melaksanakan Tugas 

Berbagai sumber daya secara bijaksana dan dengan cara yang hemat 

biaya 

4. Disiplin Kerja 

Taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku 

5. Inisiatif 

Kemampuan untuk memutuskan dan melakukan sesuatu yang benar 

tanpa harus diberi tahu, mampu menemukan apa yang seharusnya 

dikerjakan terhadap sesuatu yang ada di sekitar, berusaha untuk terus 

bergerak untuk melakukan beberapa hal walau keadaan terasa semakin 

sulit 
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6. Ketelitian 

Tingkat kesesuaian hasil pengukuran kerja apakah kerja tersebut sudah 

mencapai tujuannya 

7. Kepemimpinan 

Proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada 

pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi 

8. Kejujuran 

Salah satu sifat manusia yang cukup sulit untuk diterapkan 

9. Kreativitas 

Proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau yang 

melibatkan permunculan gagasan. 

 

2.4.4 Dimensi Kinerja 

Dimensi kinerja terdiri dari: 

1. Task Performance 

Perilaku yang berkontribusi pada produksi barang atau penyediaan layanan. 

Ini mencakup perilaku yang bervariasi di seluruh pekerjaan, kemungkinan 

ditentukan oleh peran dan yang biasanya termasuk dalam uraian tugas (job 

description) 

2. Contextual Performance 

Perilaku yang mengacu pada tujuan organisasi dengan berkontribusi pada 

lingkungan sosial dan psikologisnya. Ini mencakup tugas-tugas di luar 

tugas pekerjaan seperti sikap inisiatif, proaktif, bekerja sama dengan orang 

lain, ataupun antusiasme.  

3. Counterproductive Behavior 

Perilaku sukarela yang membahayakan kesejahteraan dari organisasi. 

Terdiri dari perilaku di luar tugas seperti, mengeluh, melakukan tugas salah 

dengan sengaja, dan menyalahgunakan hak istimewa  

(Ramos et al 2019) 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

 

 

Tabel 4 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Judul Penelitian Kesimpulan 

1. Randy Pranaputra dan 

M. Havidz Aima 

(2019) 

The Effect of 

Workload and 

Compensation on 

Motivation and 

the Implication on 

Employee 

Performance of 

Directorate 

General of Postal 

Devices and 

Resource and 

Informatics 

Ministry of 

Communication 

and Informatics 

Republic of 

Indonesia 

Penelitian ini mengungkapkan 

bahwa beban kerja, 

kompensasi dan motivasi 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan, 

baik secara parsial maupun 

simultan. Selain itu, motivasi 

secara parsial memediasi 

variabel variabel beban kerja 

dan kompensasi terhadap 

kinerja karyawan dan 

berpengaruh signifikan. 

 

2. Reinhard Tjiabrata, 

Bode Lumanaw dan 

Lucky O.H. Dotulong 

(2017) 

The Influence of 

Workload and 

Workplace of the 

Performance of 

Employee of Pt 

.Sabar Ganda 

Manado 

Hasil studi ini menjelaskan 

bahwa beban kerja dan 

lingkungan kerja memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

3. Kimani N. Jean; 

Thomas Katua Ngui 

& Arasa Robert 

(2017). 

Effect of 

Compensation 

Strategies on 

Studi ini menemukan bahwa 

semua indikator seperti gaji, 

tunjangan dan pengakuan, 
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Employee 

Performance: A 

Case Study of 

Mombasa Cement 

Limited 

memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

4. Kurwiany dan  

Emanuel Bay 

Dhirgantara (2022) 

The Effect Of 

Compensation 

And Workload On 

Employee 

Performance 

With Turnover 

Intention As A 

Mediation 

Variable In Save 

The Children 

Indonesia 

Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa 

kompensasi berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

turnover intention pada Save 

the Children Indonesia. Beban 

kerja berpengaruh negatif 

signifikan terhadap turnover 

intention pada Save the 

Children Indonesia. 

Kompensasi berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan Save the 

Children Indonesia. Beban 

kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada Save the 

Children Indonesia. Turnover 

intention berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai Save the 

Children Indonesia.  

5. Pedro J. Ramos-

Villagrasaa, Juan R. 

Barradaa, Elena 

Fernández-del-Ríoa, 

Assessing Job 

Performance 

Using Brief Self-

report Scales: 

Hasil menunjukkan bahwa 

IWPQ memiliki struktur tiga 

dimensi dengan keandalan 

yang memadai, menunjukkan 
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and Linda Koopmans 

(2019). 

The Case of the 

Individual Work 

Performance 

Questionnaire 

hubungan yang signifikan 

dengan ukuran kinerja 

lainnya, dan hubungannya 

dengan ciri-ciri kepribadian 

serupa dalam hal arah dan 

kekuatan korelasi antara yang 

lain ukuran kinerja dan 

kepribadian. 

 

 

2.6 Kerangka Teoritis 

 

 

Kerangka teoritis sendiri merupakan sebuah hubungan dari setiap variabel yang 

telah disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Menurut Sugiyono 

(2011), fungsi dari kerangka teoritis sendiri adalah sebagai model penelitian, 

sehingga sebuah penelitian yang akan dilakukan menjadi lebih mudah dalam 

menganalisis data penelitian tersebut. Berdasarkan penelitian-penelitian dan teori-

teori terdahulu, terdapat hubungan pengaruh antar variabel. Penelitian ini terdiri 

dari variabel independen yaitu Beban Kerja (X1) dan Kompensasi (X2) serta 

variabel dependen yaitu Kinerja Karyawan (Y). 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teoritis 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

Beban Kerja 

(X1) 

Kompensasi 

(X2) 
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2.7 Perumusan Hipotesis 

 

 

Hipotesis merupakan sebuah jawaban sementara yang digunakan terhadap 

rumusan masalah dalam penelitian. Sugiyono (2011), mengungkapkan bahwa 

hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap sebuah rumusan 

masalah dalam penelitian, dan belum jawaban yang empiris dengan data. Maka, 

sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti, berikut adalah hipotesis yang 

akan diajukan dalam penelitian ini, yaitu:  

 

 

2.7.1 Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Randy Dwi Pranaputra dan M. 

Havidz Aima pada tahun 2019 menunjukkan adanya beban kerja berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja karyawan, baik secara parsial maupun 

simultan.  

 

Kurwiany dan  Emanuel Bay Dhirgantara pada tahun 2022 melakukan 

penelitian dengan hasil yang sama yaitu beban kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada Save the Children Indonesia.  

 

Grace Lina Situmorang dan Rahmat Hidayat melakukan penelitian pada tahun 

2019 dengan hasil yang menunjukkan dari hasil regresi linier berganda bahwa 

secara parsial terdapat pengaruh terhadap eksternal variabel beban kerja 

terhadap kinerja karyawan dan tidak ada pengaruh variabel beban kerja 

internal terhadap kinerja karyawan. Secara simultan ada pengaruh beban kerja 

eksternal dan beban kerja internal pada kinerja karyawan. Hasil penelitian ini 

memberikan bukti bahwa variabel Beban Kerja Eksternal dan Beban Kerja 

Internal secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai bagian 

operator produksi 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1:  Beban Kerja  dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja karyawan Coffee Shop di Bandar Lampung 

 

2.7.2 Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan 

Mohammed Owais Qureshi dan Syed Rumaiya Sajjad pada tahun 2015 

melakukan penelitian dengan hasil kompensasi kepada karyawan harus 

diperhatikan, yang akan menghasilkan peningkatan kinerja dan lingkungan 

kerja-keluarga yang bebas konflik. 60% responden puas dengan kompensasi 

yang mereka terima dari organisasi mereka hampir 60% dari responden puas 

dengan kinerja pekerjaan mereka di tempat kerja. Peneliti menemukan 

hubungan positif antara kompensasi dan prestasi kerja, dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,99 dan Variance dijelaskan 99%. 

Selain itu, Husin, Nurwati dan Siti Aisyah juga melakukan penelitian pada 

tahun 2021 dengan hasil kompensasi secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2:   Kompensasi dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

karyawan Coffee Shop di Bandar Lampung 

 

 



 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

 

Menurut Sugiyono (2017), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam 

penelitian ini metode yang digunakan metode kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif karena tujuannya untuk mengetahui pengaruh beban kerja dan 

kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

 

 

3.2 Jenis Data  

 

 

Data penelitian ini bersumber dari : 

3.2.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber metode 

pengumpulan. Data primer yang digunakan adalah metode penyebaran 

kuesioner. Menurut Creswell dalam Sugiyono (2014) kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data dimana partisipan atau responden mengisi 

pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah diisi dengan lengkap 

mengembalikan kepada peneliti. Pengumpulan data akan dilakukan melalui 

kuesioner yang diserahkan pada masing-masing responden terpilih kuesioner 

pada penelitian ini terdiri dari pertanyaan yang bersumber dari tiap-tiap 

indikator penelitian serta penyebarannya akan dilakukan secara online 

menggunakan google form. 
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Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan pendekatan skala likert, yaitu 

skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono,2014). 

Dalam skala likert, variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan maupun 

pernyataan. Jawaban setiap item instrumen. menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif untuk keperluan 

analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya: 

 

Tabel 5. Skala Likert 

Kategori Skor 

Sangat setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak setuju (TS) 2 

Sangat tidak setuju (STS) 1 

Sumber: Sugiyono, 2014 

Angka 1 (satu) menunjukan bahwa responden memberikan tanggapan negatif 

(sangat tidak setuju) terhadap pertanyaan – pertanyaan yang diajukan, sedangkan 

angka 5 (lima) menunjukan tanggapan yang bersifat positif (sangat setuju). 

 

3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan dan 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. (Sugiyono, 2014) 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-

buku, jurnal dan media internet untuk memperoleh informasi,serta data-data 

yang diperlukan. 

 

 

3.3 Variabel Penelitian 

 

 

Variabel penelitian pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan untuk dipelajari oleh peneliti sehingga diperoleh informasi 
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tentang hal tersebut sebagai upaya untuk memberikan solusi pada permasalahan. 

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2018). Variabel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Variabel independen (variabel bebas) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau 

(terikat) Sugiyono (2013). Variabel independen dilambangkan dengan (X). 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah beban 

kerja (X1) dan kompensasi (X2). 

2. Variabel dependen (variabel terikat) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel beba. Sugiyono (2013). Variabel dependen 

dilambangkan dengan (Y). Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kinerja (Y). 

 

 

3.4 Operasional Variabel 

 

 

Dalam penelitian ini, digunakan tiga variabel yakni beban kerja, kompensasi dan 

kinerja karyawan. Beban kerja identik dengan tekanan sehingga beban kerja sama 

dengan tekanan yang muncul saat seseorang melakukan pekerjaannya. Menurut 

Sugiyanto (dalam Andina 2010:18) beban kerja mengandung konsep penggunaan 

energi dasar dan energi cadangan yang tersedia. Tugas dianggap berat (overload) 

apabila energi utama telah habis dan masih harus menggunakan energi cadangan 

untuk menyelesaikan tugas tersebut. Sebaliknya, suatu tugas dipandang ringan 

(underload) jika energi utamanya masih melimpah setelah tugas tersebut 

diselesaikan. (Pranaputra dan Aima, 2019) 

 

Werther dan Davis (1996:379) mendefinisikan kompensasi sebagai apa yang 

diterima pekerja sebagai tukaran atas kontribusinya kepada organisasi. 

Kompensasi merupakan kontra prestasi terhadap penggunaan tenaga atau jasa 
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yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Kompensasi merupakan jumlah paket yang 

ditawarkan organisasi kepada pekerja sebagai imbalan atas penggunaan tenaga 

kerjanya. (Wibowo, 2016) 

 

Kinerja juga merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan 

tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada 

ekonomi (Armstrong dan Baron, 1998:15). Dengan demikian, kinerja adalah 

tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. 

Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. 

(Wibowo, 2016) 

 

Tabel 6. Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Skala 

1. Beban Kerja Beban kerja identik dengan 

tekanan sehingga beban 

kerja sama dengan tekanan 

yang muncul saat 

seseorang melakukan 

pekerjaannya.  

(Rodriguez-López et al 

2021) 

1. Time Load 

2. Mental Effort Load 

3. Psychological 

Pressure Load 

 

(Rodriguez-López et al 

2021) 

Likert 

2. Kompensasi Kompensasi merupakan 

segala bentuk pembayaran 

yang diberikan perusahaan 

kepada karyawan sebagai 

imbalan atas pelaksanaan 

tugas atau kontribusi 

kepada perusahaan. 

(Pawirosumarto & Iriani 

2018) 

1. Salary 

2. Benefit 

3. Recognition 

 

(Kimani et al, 2017) 

Likert 

3. Kinerja 

Karyawan 

Kinerja karyawan adalah 

perbandingan hasil yang 

dicapai dengan peran 

tenaga kerja per satuan 

waktu  

(Situmorang & Hidayat, 

2019) 

1. Task Performance 

2. Contextual 

Performance 

3. Counterproductive 

behavior 

 

(Ramos et al 2019)) 

 

Likert 
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3.5 Populasi dan Sampel 

 

 

3.5.1 Populasi  

Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif adalah 

mengidentifikasi populasi penelitian tersebut. Sugiyono (2011), menjelaskan 

bahwa arti dari populasi adalah suatu wilayah yang digeneralisasi dan terdapat 

obyek atau subyek didalamnya dengan memiliki kualitas dan karakteristik 

yang telah ditentukan guna dipelajari dan dipahami, kemudian akan dilakukan 

penarikan kesimpulan. Disamping itu, menurut Zikmund et al (2009), populasi 

merupakan sebuah grup yang lengkap dengan jenis karakteristik yang dimiliki 

sama. Dalam penelitian ini populasinya melibatkan karyawan front officer 

yang bekerja di Coffee Shop di Bandar Lampung dengan jumlah yang tidak 

terbatas. 

 

3.5.2 Sampel  

Pendekatan lain yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif adalah 

mengidentifikasi sampel penelitian tersebut. Sugiyono (2011), mengatakan 

bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang menjadi 

bagian dari populasi tersebut. Maka, sampel yang didapatkan dari populasi 

harus benar-benar representative agar dapat menggeneralisasi populasi. 

Sedangkan Zikmund et al (2009), mengungkapkan bahwa sampel menjadi 

bagian dari populasi, dan tujuannya adalah untuk dapat mengestimasikan 

karakteristik yang belum diketahui pada suatu populasi. Dalam penelitian ini 

akan mengambil jumlah sampel pada karyawan Coffee Shop dengan merk 

“El’s Coffee”, “Kopi Ketje” dan “Kopi Kenangan” di Bandar Lampung 

dengan jumlah 120 orang, antara lain: 
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- El’s Coffee dengan jumlah karyawan 42 orang 

- Kopi Ketje dengan jumlah karyawan 51 orang  

- Kopi Kenangan dengan jumlah karyawan 27 orang  

Maka, metode yang akan digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini 

yaitu metode non probability sampling melalui purposive probability sampling. 

 

 

3.6 Uji Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

sehingga mudah diolah  dalam Arikunto (2006). Suatu kuesioner dikatakan valid 

menurut Ghozali (2013). Yaitu jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. 

 

3.6.1  Uji Validitas 

Uji validitas merupakan suatu alat yang menunjukkan tingkat keakuratan atau 

ketepatan suatu instrumen untuk mengukur apa yang hendak diukur guna 

menghasilkan pengukuran yang dapat dipercaya. Uji validitas dapat dilakukan 

dengan beberapa pendekatan, salah satunya adalah prosedur validasi dari 

analisis faktor ini maka disebut juga validitas faktorial. Dalam atau ukur 

psikologi, suatu item biasanya diturunkan dari suatu aspek atau dimensi. 

Analisis faktor dilakukan untuk melihat apakah item-item yang ada tersebut 

mewakili aspek atau dimensi yang seharusnya diukur. Selain itu analisis faktor 

juga dilakukan untuk menunjukkan apakah antar aspek atau dimensi tersebut 

saling berkaitan atau tidak (independen). 

 

Analisis faktor dapat berguna dalam pengembangan awal instrumen penelitian 

maupun untuk uji validitas instrumen yang sudah jadi. Melalui analisis faktor 

dapat melihat apakah spesifikasi konstruk yang dikembangkan secara teoritik 

telah sesuai dengan konsep konstruk yang mendasarinya setelah dilakukan uji 

coba di lapangan. Jadi secara esensial, analisis faktor adalah suatu teknik 
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analisa penyaring untuk menganalisis saling hubungan diantara butir butir 

instrumen, dalam mengembangkan suatu tes yang sifatnya psikologis, maka 

analisis faktor sangat relevan untuk menguji kesahihan konstruk. Teknik ini 

dilakukan dengan cara menganalisis butir-butir instrumen yang terdapat dalam 

sejumlah faktor tertentu. Butir-butir yang memiliki unsur kebersamaan 

(common factor) digabung menjadi suatu faktor baru. Melalui analisis faktor 

diharapkan ditemukan dimensi, indikator, dan butir-butir yang kokoh 

membentuk konstruk dari variabel yang diuji. Disamping itu melalui analisis 

faktor ini diharapkan akan ditemukan himpunan variabel baru yang lebih 

sedikit jumlahnya dibanding variabel sebelumnya.  

 

Ghozali (2011), uji validitas dimaksudkan untuk mengukur ketepatan 

senyatanya alat ukur yang digunakan dalam instrumen daftar pertanyaan. Uji 

validitas instrumen dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung 

dengan r tabel untuk degree of freedom (df)=n-2, dalam hal ini n adalah 

jumlah sampel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka 

butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Perhitungan df 

dalam penelitian ini sebagai berikut: df = 120– 2 = 118, maka r tabel adalah 

0,179. Validitas suatu butir kuesioner dapat diketahui jika nilai factor loading 

> 0,5, apabila terdapat nilai factor loading kecil maka harus dikeluarkan 

begitu seterusnya sampai tidak ada lagi nilai factor loading yang kurang dari 

0,5. 

 

Tabel 7. Validitas Variabel 

Variabel No. Item R Tabel R Hitung Keterangan 

1 2 3 4 5 

Beban Kerja 

(X1) 

X1.1 

0,179 

0,678 Valid 

X1.2 0,742 Valid 

X1.3 0,731 Valid 

X1.4 0,721 Valid 

X1.5 0,634 Valid 

X1.6 0,797 Valid 

X1.7 0,810 Valid 

X1.8 0,735 Valid 

X1.9 0,691 Valid 
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Variabel No. Item R Tabel R Hitung Keterangan 

1 2 3 4 5 

X1.10 0,685 Valid 

X1.11 0,822 Valid 

X1.12 0,679 Valid 

X1.13 0,686 Valid 

X1.14 0,773 Valid 

X1.15 0,760 Valid 

X1.16 0,632 Valid 

X1.17 0,697 Valid 

X1.18 0,776 Valid 

X1.19 0,811 Valid 

X1.20 0,668 Valid 

X1.21 0,688 Valid 

X1.22 0,513 Valid 

X1.23 0,689 Valid 

X1.24 0,671 Valid 

X1.25 0,684 Valid 

X1.26 0,566 Valid 

X1.27 0,747 Valid 

X1.28 0,714 Valid 

X1.29 0,752 Valid 

Kompensasi 

(X2) 

X2.1 

0,179 

0,655 Valid 

X2.2 0,617 Valid 

X2.3 0,717 Valid 

X2.4 0,770 Valid 

X2.5 0,684 Valid 

X2.6 0,703 Valid 

X2.7 0,760 Valid 

X2.8 0,709 Valid 

X2.9 0,760 Valid 

X2.10 0,769 Valid 

X2.11 0,747 Valid 

X2.12 0,780 Valid 

X2.13 0,774 Valid 

X2.14 0,608 Valid 

X2.15 0,677 Valid 

X2.16 0,684 Valid 

X2.17 0,814 Valid 

X2.18 0,657 Valid 

Kinerja 

Karyawan (Y) 

Y1.1 

0,179 

0,535 Valid 

Y1.2 0,524 Valid 

Y1.3 0,617 Valid 

Y1.4 0,668 Valid 

Y1.5 0,707 Valid 
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Variabel No. Item R Tabel R Hitung Keterangan 

1 2 3 4 5 

Y1.6 0,670 Valid 

Y1.7 0,654 Valid 

Y1.8 0,690 Valid 

Y1.10 0,649 Valid 

Y1.11 0,725 Valid 

Y1.12 0,727 Valid 

Y1.14 0,820 Valid 

Y1.15 0,709 Valid 

Y1.16 0,689 Valid 

Y1.17 0,843 Valid 

Y1.18 0,759 Valid 

Sumber: Data diolah (2022) 

 

Saat proses uji validitas variabel Kinerja Karyawan (Y), pada 2 item 

pernyataan, yaitu Y1.9 dan Y1.13 (Lampiran 1) memperoleh hasil R hitung < 

R tabel dan R hitung < 0,5 sehingga dinyatakan tidak valid. Oleh karena itu, 2 

item pernyataan tersebut tidak diikutsertakan dalam proses uji instrumen 

penelitian sehingga pada variabel Kinerja Karyawan (Y) hanya terdapat 16 

item pernyataan yang diproses. 

Tabel 5 menunjukkan semua item pernyataan pada kuesioner yang mewakili 

item variabel dari Beban Kerja (X1), Kompensasi (X2) dan Kinerja Karyawan 

(Y), menunjukan nilai r hitung ≥ r tabel dengan total pengujian validitas 

dinyatakan valid dan dapat diproses untuk langkah selanjutnya. 

 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah suatu alat ukur untuk mengetahui sejauh mana alat ukur 

dapat diandalkan secara konsisten . Ghozali (2013). Hasil pengukuran dapat 

dipercaya apabila alat ukur memberikan hasil yang sama atau tidak berubah-

ubah sekalipun pengukuran dilakukan berulang ulang. Perhitungan reliabilitas 

dilakukan dengan menggunakan program statistik SPSS dan uji reliabilitas 

menggunakan teknik pengukuran Cronbach Alpha, hasil pengujian dapat 

dikatakan reliabel apabila Cronbach Alpha > 0,6. 
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Tabel 8 Reliabilitas Beban Kerja 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,887 29 

Sumber: Data diolah (2022) 

 

 

Tabel 9 Reliabilitas Kompensasi 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,826 18 

Sumber: Data diolah (2022) 

 

 

Tabel 10 Reliabilitas Kinerja 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,859 16 

Sumber: Data diolah (2022) 

 

Tabel 6, 7 dan 8 menunjukkan nilai Cronbach Alpha untuk setiap variabel 

Beban Kerja (X1), Kompensasi (X2), dan Kinerja Karyawan (Y) memiliki 

nilai lebih besar dari 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

variabel tersebut reliabel, sehingga layak untuk digunakan sebagai alat ukur 

untuk pengukuran data selanjutnya 

 

3.6.3 Uji Normalitas 

Sugiyono (2013). Statistik parametris mensyaratkan bahwa setiap variabel 

yang akan dianalisis harus berdistribusi normal maka sebelum pengujian 

hipotesis dilakukan terlebih dahulu pengujian normalitas data. Uji normalitas 
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dilakukan pada variabel yang akan diteliti. Uji normalitas digunakan untuk 

menentukan penggunaan statistik uji parametrik dan nonparametrik. Uji 

parametrik apabila menunjukkan data berdistribusi normal, sedangkan apabila 

data menunjukkan berdistribusi tidak normal, maka menggunakan uji 

nonparametrik. Uji normalitas pada variabel yang akan diteliti dan distribusi 

normal jika sig > 0,05. 

 

Tabel 11. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 120 

Normal Parametersa,b Mean 0,0000000 

Std. Deviation 5,17657036 

Most Extreme Differences Absolute 0,097 

Positive 0,097 

Negative -0,075 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,066 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,206 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data diolah (2022) 

 

Tabel 9 menunjukkan nilai nilai probabilitas (sig) dalam model kolmogorov 

smirnov bernilai 0,206 yang berarti >0,05. Hal ini membuktikan bahwa data 

penelitian yang diperoleh dari responden berdistribusi normal. 

 

 

3.7 Metode Analisis Data 

 

 

Data yang diperoleh peneliti baik itu dari kuesioner dan sumber lain kemudian 

diolah dan dilakukan analisis. Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah:  
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3.7.1 Deskriptif  

Analisis deskriptif merupakan pemaparan deskripsi hasil survei yang 

dilakukan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya 

kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang 

sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan 

yang tengah berlangsung.  

 

3.7.2 Kuantitatif  

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 

dengan penekanan data yang bersumber dari data primer, yang mana data 

tersebut akan diolah kemudian dianalisis. Analisis data akan dilakukan secara 

kuantitatif dengan menerapkan landasan teori yang kuat melalui studi pustaka 

sehingga diharapkan akan memperoleh kesimpulan yang berbobot ilmiah. 

 

 

3.8  Uji Hipotesis 

 

 

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis 

data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak 

terkontrol). Hipotesis dapat diuji dengan mencocokkan fakta atau dengan 

mempelajari konsistensi logis. 

 

3.8.1 Analisis Regresi 

Metode regresi merupakan sebuah metode statistik yang melakukan prediksi 

menggunakan pengembangan hubungan matematis antara variabel, yaitu 

variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X) . Variabel dependen 

merupakan variabel akibat atau variabel yang dipengaruhi, sedangkan variabel 

independen merupakan variabel sebab atau variabel yang mempengaruhi. 

Prediksi terhadap nilai variabel dependen dapat dilakukan jika variabel 

independennya diketahui. Umumnya penjualan atau permintaan suatu produk 

dinyatakan sebagai variabel dependen yang besar atau nilainya dipengaruhi 

oleh variabel independen. Regresi linear menjadi salah satu metode yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Observasi
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dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi 

tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Hal ini dikarenakan dengan 

memperkirakan berbagai kombinasi produk, perusahaan dapat 

memaksimalkan keuntungan serta memperkirakan jumlah produksi yang tepat.  

 

Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis 

regresi linear berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih 

variabel independen (X1, X2,...Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini 

untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif 

atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai 

variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. 

 

Y = α + β1 X1 

Y = α + ß2 X2 

Keterangan: 

Y : Kinerja Karyawan 

a : Konstanta 

β1 : koefisien X1 

β2 : koefisien X2 

X1 : Beban Kerja 

X2 : Kompensasi 

 

 

3.8.2 Uji Statistik T (parsial) 

Uji statistik t digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel bebas secara 

individual dalam menerangkan variabel terikat. Jika nilai t-hitung> t-tabel 

maka dapat dinyatakan bahwa variabel bebas secara individual berpengaruh 

positif terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikan t < 0,05 maka dapat 

dinyatakan bahwa variabel bebas secara individual berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat.  
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Keterangan: 

t = Distribusi t  

r = Koefisien korelasi parsial 

r2= Koefisien determinasi  

n= jumlah data (t-test) 

 

Hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan 

menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Ho -  diterima jika nilai ≤ atau nilai sig > α  

Ho - ditolak jika nilai ≥ atau nilai sig < α 

Bila terjadi penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan, sedangkan bila Ho ditolak artinya terdapat pengaruh 

yang signifikan. 



 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

pengaruh Beban Kerja, Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan Coffee Shop  di 

Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung 

hipotesis yang diajukan yaitu sebagai berikut : 

1. Beban Kerja  berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan Coffee Shop di Bandar Lampung. Semakin baik Beban Kerja 

maka akan menghasilkan Kinerja Karyawan yang baik. 

2. Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan Coffee Shop di Bandar Lampung. Pemberian Kompensasi yang 

baik akan menghasilkan Kinerja Karyawan yang baik pula. 

5.2 Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian serta menarik kesimpulan, penulis 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Beban 

Kerja merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi Kinerja 

Karyawan. Untuk itu, perlu adanya pengaturan waktu kerja bagi karyawan 

agar karyawan juga memiliki waktu istirahat. Menyediakan pelatihan 

mengenai analisis pekerjaan yang akan dilakukan juga dapat berguna bagi 

karyawan agar dapat memiliki pengetahuan tentang pekerjaannya serta 

untuk mencegah terjadinya rasa gugup dan terjadinya kesalahan fatal 

dalam bekerja. 
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2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa Kompensasi 

merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi Kinerja Karyawan. 

Untuk itu, perusahaan perlu mempertimbangkan untuk melibatkan 

karyawan dalam pengambilan keputusan sehingga karyawan merasa 

dianggap dan diberikan pengakuan di tempat kerjanya. Perusahaan 

hendaknya juga memperhatikan jenis tunjangan yang diberikan agar dapat 

sesuai dengan kebutuhan dan taraf hidup karyawan. 
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