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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Setiap perusahaan selalu mengharapkan karyawannya berprestasi, karena 

memiliki karyawan yang berkinerja tinggi akan memberikan kontribusi yang 

optimal bagi perusahaan. Selain itu dengan memiliki karyawan yang berkinerja 

tinggi perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Jika individu dalam 

perusahaan yaitu sumber daya manusia berjalan dengan efektif maka perusahaan 

akan tetap berjalan dengan efektif. Dengan kata lain, kelangsungan suatu 

perusahaan ditentukan oleh kinerja karyawannya. (Astianto, 2014). 

Sumber daya manusia dituntut untuk dapat menunjukkan hasil kerja yang 

baik di perusahaan, sumber daya manusia merupakan elemen terpenting. Tanpa 

peran manusia, meski berbagai faktor yang dibutuhkan tersedia, instansi / 

perusahaan tidak akan bekerja. Karena manusia merupakan motor penggerak dan 

penentu jalannya suatu organisasi, maka dari itu instansi perusahaan itu sendiri 

harus memberikan arahan yang positif untuk pencapaian tujuan. Dan yang 

berperan sebagai sumber daya manusia disini adalah karyawan, karyawan 

merupakan aset utama organisasi dan mempunyai peran strategis dalam organisasi 

yaitu sebagai pemikir, perencana, dan pengendali kegiatan organisasi. (Hasibuan, 

2001:27). 

Upaya peningkatan kinerja karyawan antara lain memperhatikan beban 

kerja, baik beban kerja fisik maupun beban kerja mental.Untuk mencapai kinerja 
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yang maksimal maka penting bagi perusahaan untuk memperhatikan kondisi 

sumber daya manusianya karena tubuh manusia dirancang untuk dapat 

melaksanakan tugas sehari-hari. Kegiatan kerja dengan ketentuan massa otot yang 

beratnya hampir lebih dari setengah berat badan, memungkinkan manusia untuk 

dapat menggerakkan badan dan melakukan pekerjaan.. 

Selain beban kerja, faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor utama yang 

memicu karyawan untuk bekerja secara maksimal. Lingkungan kerja yang tidak 

kondusif akan membuat karyawan mudah jatuh sakit, mudah stres, sulit 

berkonsentrasi dan menurunkan produktivitas kerja. Bayangkan saja, jika ruang 

kerja tidak nyaman, panas, sirkulasi udara tidak memadai, ruang kerja terlalu 

padat, lingkungan kerja kurang bersih, bising, tentunya berdampak besar pada 

kenyamanan kerja karyawan. (Tanjung,2016). 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek krusial yang menentukan 

keefektifan suatu perusahaan serta menjadi unsur pertama dan utama setiap 

aktivitas yang dilakukan. “Peralatan yang andal atau canggih tanpa peran sumber 

daya manusia (SDM) tidak akan berarti apa-apa” (Hasibuan, 2014:244). Hal 

tersebut yang menuntut perusahaan untuk memperoleh, mengembangkan dan 

mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Kurnia (2010:15)Beban kerja adalah proses mendapatkan jumlah jam kerja 

karyawan yang digunakan atau dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

dalam kurun waktu tertentu, atau dengan kata lain analisis beban kerja bertujuan 
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untuk mengetahui berapa jumlah personel dan seberapa besar tanggung jawab 

yang diberikan kepada karyawan. 

Nitisemito dalam Nuraini (2013:97) mendefinisikan bahwa lingkungan kerja 

adalah segala sesuatu yang ada disekitar karyawan dan dapat mempengaruhi 

dalam menjalankan tugas-tugas yang ditangguhkan. 

Lingkungan kerja yang baik memiliki peran penting dalam meningkatkan 

kinerja karyawan di perusahaan. Karena lingkungan kerja merupakan salah satu 

hal yang sangat memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik. Lingkungan 

kerja yang baik dapat dilihat dari suasana kerja yang meliputi: penerangan yang 

memadai, sirkulasi udara yang baik, ketersediaan alat keamanan, kebisingan yang 

diredam seminimal mungkin, dan kondisi hubungan dengan rekan kerja serta 

ketersediaan fasilitas pendukung lainnya. 

Kinerja adalah pencapaian atau pencapaian seorang karyawan sehubungan 

dengan tugas yang diberikan kepadanya (Sedarmayati, 2013:259).Pencapaian 

kinerja karyawan tidak lepas dari upaya positif yang dilakukan dalam upaya 

mewujudkannya sebagai perwujudan dari tujuan utama perusahaan. 

Perhatian pimpinan kepada karyawan bawahannya sangat penting untuk 

kesuksesan dan kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, pimpinan harus selalu 

memperhatikan dan memperlakukan karyawan dengan sebaik-baiknya agar 

kinerja karyawan meningkat. Hubungan komunikasi antara karyawan dengan 

karyawan lain berjalan dengan baik, akan tercipta lingkungan kerja yang baik 

pula, peralatan dan kondisi tempat kerja yang nyaman bagi karyawan akan 

tercipta lingkungan kerja yang baik. Kerjasama yang baik antara pimpinan dan 
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karyawan akan membantu meringankan banyak pekerjaan, tepat sasaran dan tepat 

waktu. 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitia skripsi dengan judul: Pengaruh Beban Kerja dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Dosen di Kampus Universitas Muhammadiyah  Palopo. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai latar 

belakang masalah tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh 

beban kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Seberapa besar  pengaruh beban kerja terhadap kinerja Dosen diKampus 

Universitas Muhammadiyah Palopo? 

1.2.2 Seberapa besar pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja Dosen 

diKampus Universitas Muhammadiyah Palopo? 

1.2.3 Seberapa besar pengaruh beban kerja dan lingkungan kerja secara bersama 

sama terhadap kinerja Dosen di Kampus Universitas Muhammadiyah 

Palopo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah  untuk : 

1.3.1 Mengetahui pengaruh beban kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

Dosen di Kampus Universitas Muhammadiyah Palopo; 
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1.3.2 Mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kinerja Dosen di Kampus 

Universitas Muhammadiyah Palopo; 

1.3.3 Mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja Dosen di Kampus 

Universitas Muhammadiyah Palopo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak lain, 

adapun manfaat dalam peelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Sebagai masukan kepada perusahaan agar dapat dijadikan pedoman dalam 

pengambilan kebijakan yang bermanfaat bagi karyawan.   

1.4.2 Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi pihak 

manajemen Kampus Muhammadiyah Kota Palopo dalam pengambilan 

kaputusan dimasa yang akan datang. 

1.4.3 Manfaat kebijakan 

Sebagai bahan bacaan dan diskusi yang bisa menambah wawasan bagi 

masyarakat pada umumnya. 
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1.5 Ruang lingkup dan Batasan Penelitian 

1.5.1 Ruang lingkup 

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu meluas atau 

menyimpang pada penelitian ini. Adapun ruang lingkup yaitu pengaruh 

beban kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja dosen di Kampus 

Universitas Muhammadiyah Kota Palopo. 

1.5.2 Batasan penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disajikan 

diatas maka dibuat batasan penelitian yang ada pada penelitian ini, 

tujuannya untuk mengetahui pengaruh beban kerja dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja Dosen di Kampus Universitas Muhammadiyah Kota 

Palopo.  

Batasan ini yakni beban kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja Dosen 

diKampus Universitas Muhammadiyah Kota Palopo. 

 

1.6 Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan tentang pendahuluan yang 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,  

manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

2. Bab IITinjauan pustaka. Pada bab ini berisikan uraian secara ringkas teori-

teori yang menjelaskan permasalahan  yang akan diteliti. Dalam hal ini 
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permasalahan yang diuraikan yaitu beban kerja, lingkungan kerja, kinerja, 

penelitian terdahulu, kerangka pnseptual dan hipotesis. 

3. Bab III Metode penelitian. Pada bab ini berisikan penjelasan secara rinci 

mengenai semua unsur pada penelitian, yaitu penjelasan mengenai desain 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, tehnik pengumpulan data, variabel penelitian dan devinisi 

operasional, instrumen penelitian, dan analisis data. 

4. Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan membahas 

tentang hasil dari penilitian yang terdiri dari gambaran umum perusahaan, 

pengujian hipotesis dan pembhasan. 

5. Bab V Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari proses 

merangkum hasil penelitian, saran yang melibatkan hubungan antara 

permasalahan yang ditulis dengan hasil atau simpulan sendiri. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian beban kerja 

Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau 

unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu 

(Soleman, 2011).Dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang dosen, dan Peraturan 

pemerintah (PP) nomor 37 tahun 2009 tentang dosen, menyatakan bahwa dosen 

adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. Tugas utama dosen adalah beban kerja minimal seorang dosen adalah 

melaksanakan tridharma perguruan tinggi setara dengan 12 (dua belas) SKS dan 

paling banyak 16 (enak belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi 

akademik. 

Koesomowidjojo (2017) mengemukakan bahwa beban kerja merupakan 

segala bentuk pekerjaan yang diberikan kepada sumber daya manusia untuk 

diselesaikan dalang kurun waktu tertentu. Koesomowidjojo (2017), indikator 

beban kerja adalah: 1. Kondisi pekerjaan, 2. Penggunaan waktu kerja, 3. Target 

yang harus dicapai. 

 Beban kerja adalah sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu 

unit organisasi atau pejabat kantor secara sistematis dengan menggunakan teknik 
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analisis jabatan, teknik analisis beban kerja, atau teknik manajemen lainnya dalam 

jangka waktu tertentu untuk memperoleh informasi mengenai efisiensi dan 

efektivitas kerja suatu unit organisasi. (Suwatno, 2003). 

 Danang sunyoto (2012),Beban kerja merupakan beban kerja yang terlalu 

banyak dapat menimbulkan ketegangan pada diri seseorang sehingga 

menimbulkan stres. Ini bisa jadi karena tingkat keahlian yang diminta terlalu 

tinggi, kecepatan kerja mungkin terlalu tinggi, dan volume pekerjaan mungkin 

terlalu banyak dan sebagainya. 

Manuaba (2000) dalam Tarwaka (2004) Beban kerja dipengaruhi oleh 2 

faktor yaitu faktor eksternal (tugas fisik, organisasi kerja dan lingkungan kerja) 

dan faktor internal (jenis kelamin, usia, kondisi kesehatan, ukuran tubuh, persepsi 

dan keinginan).Handoko (2001) mengemukakan bahwa unsur-unsur yang ada 

dalam beban kerja adalah unsur organisasi, unsur lingkungan (kemampuan dan 

ketersediaan karyawan serta berbagai harapan sosial), dan unsur perilaku 

(tanggung jawab atas apa yang dilakukan dan variasinya). 

Menurut Munandar (2001), terdapat dua aspek yang menjadi beban kerja, 

yaitu: 

1. Beban kerja sebagai tuntutan Fisik. Kondisi kerja tertentu dapat menghasilkan 

prestasi kerja yang optimal di samping dampaknya terhadap kinerja pegawai, 

kondisi fisik berdampak pula terhadap kesehatan mental seorang tenaga kerja. 

Kondisi fisik pekerja mempunyai pengaruh terhadap kondisi fatal dan 

psikologi seseorang. Dalam hal ini bahwa kondisi kesehatan pegawai harus 

tetap dalam keadaan sehat saat melakukan pekerjaan, selain istirahat yang 
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cukup juga dengan dukungan sarana tempat kerja yang nyaman dan 

memadai.  

2. Beban kerja sebagai tuntutan tugas. Kerja shif/kerja malam sering kali 

menyebabkan kelelahan bagi para pegawai akibat dari beban kerja yang 

berlebihan. Beban kerja berlebihan dan beban kerja terlalu sedikit dapat 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 

 

2.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja 

Beban kerja dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni faktor eksternal danfaktor internal. 

Menurut Manuaba (2000), faktor-faktor yangmempengaruhi beban kerja yakni 

antara lain : 

1. Faktor eksternal, yaitu beban yang berasal dari luar tubuh pekerja, seperti; 

a. Sebuah. Tugas yang bersifat fisik, seperti perencanaan tata ruang, tempat 

kerja, alat dan fasilitas kerja, kondisi kerja, sikap kerja, dan tugas yang 

bersifat psikologis, seperti kompleksitas pekerjaan, tingkat kesulitan, 

tanggung jawab pekerjaan. 

b. Organisasi kerja, seperti lamanya waktu kerja, waktu istirahat, shift kerja, 

kerja malam, sistem pengupahan, model struktur organisasi, penugasan 

tugas dan wewenang. 

c. Lingkungan kerja adalah lingkungan kerja fisik, lingkungan kimiawi, 

lingkungan kerja biologis, dan lingkungan kerja psikologis. 

2. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri 

sebagai akibat dari reaksi beban kerja luar. Faktor internal meliputi faktor 

somatik (jenis kelamin, usia, ukuran tubuh, status gizi, dan kondisi 
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kesehatan) dan faktor psikologis (motivasi, persepsi, keyakinan, keinginan 

dan kepuasan). 

2.1.3 Indikator beban kerja 

Dalam penelitian tersebut  indikator beban kerja yang digunakanmenggunakan  

dari indikator beban kerja yang dikemukakan oleh Putra (2012), yakni antara lain: 

1. Target yang ingin dicapai 

Pandangan individu tentang ukuran target pekerjaan yang diberikan untuk 

menyelesaikan pekerjaan, misalnya untuk mendesain, mencetak, dan 

menyelesaikan. Pemandangan pekerjaan yang harus diselesaikan dalam 

jangka waktu tertentu. 

2. Kondisi kerja 

Meliputi bagaimana pandangan yang dimiliki individu mengenai kondisi 

pekerjaannya, misalnya mengambil keputusan secara cepat saat mengerjakan 

barang dan kerusakan mesin produksi, serta mengatasi kejadian yang tidak 

terduga seperti melakukan pekerjaan ekstra di luar waktu yang ditentukan. 

3. Standar pekerjaan  

Kesan yang dimiliki seseorang tentang pekerjaannya, misalnya perasaan yang 

muncul tentang beban kerja yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 

tertentu.. 

 

2.1.4 Efek beban kerja 

Manuaba, (2000)Beban kerja yang berlebihan akan menimbulkan efek kelelahan 

fisik dan mental serta reaksi emosional seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, 

dan mudah tersinggung. Sedangkan pada beban kerja yang terlalu sedikit, 
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pekerjaan yang terjadi akibat pergerakan berkurang akan menimbulkan rasa bosan 

dan rasa monoton. Kebosanan dalam pekerjaan rutin sehari-hari akibat terlalu 

sedikit tugas atau hasil pekerjaan yang kurang. perhatian terhadap pekerjaan 

sehingga berpotensi merugikan dan menurunkan kinerja karyawan. 

Bertambahnya target yang harus dicapai perusahaan, bertambahpula beban 

karyawannya, Setyawan dan Kuswati (2006) apabila beban kerja terus meningkat 

tanpa adanya distribusi beban kerja yang sesuai maka kinerja pegawai akan 

menurun. 

 

2.2 Pengertian Lingkungan Kerja 

Menurut danang sunyoto (2012)Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada 

di sekitar pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam melaksanakan 

tugas yang diberikan, misalnya bersih-bersih, musik, penerangan, dll. 

 Menurut herman Sofyan (2008) Lingkungan kerja merupakan rangkaian 

faktor yang mempengaruhi kinerja fungsi atau aktivitas manajemen sumber daya 

manusia yang terdiri dari faktor internal yang berasal dari dalam organisasi. 

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain jumlah 

komposisi kompensasi yang diberikan, penempatan yang layak, pelatihan, 

keamanan di masa depan, pengalihan promosi. Selain faktor-faktor di atas, 

terdapat faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kinerja pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya yaitu lingkungan kerja.  

Pegawai akan dapat mencapai kinerja yang maksimal jika memiliki motif 

profesional yang tinggi. Motif prestasi yang harus dimiliki oleh karyawan harus 

ditumbuhkan dari dalam dirinya dan dari lingkungan kerja. Hal ini dikarenakan 
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motif berprestasi yang ditumbuhkan dari dalam diri sendiri akan membentuk 

kekuatan diri dan jika lingkungan kerja juga mendukung maka pencapaian kinerja 

akan lebih mudah. ( Mangkunegara 2013). 

 Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja 

merupakan rangkaian faktor yang mempengaruhi aktivitas kinerja pegawai baik 

dari individu antar individu maupun dari fasilitas yang ada di perusahaan. 

2.2.1Jenis lingkungan kerja 

Menurut Sedarmayanti (2017) menyatakan bahwa secara garis besar, jenis 

lingkungan kerja terbagi menjadi dua yaitu: 

1. Lingkungan kerja fisik 

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat 

disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara 

langsung maupun tidak secara langsung. Lingkungan kerja fisik dapat dibagi 

menjadi dua kategori yaitu lingkungan yang langsung berhubungan dengan 

karyawan dan lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat juga 

disebut lingkungan  kerja yang mempengaruhi kondisi manusia. 

2. Lingkungan kerja non fisik  

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan 

dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan 

sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. Lingkungan non 

fisik ini juga merupakan kelompok lingkungan kerja yang tidak bisa 

diabaikan. 
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2.2.2Faktor – faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja 

Menurut Soedarmayanti (2001) bahwa faktor- faktor yang dapat mempengaruhi 

terbentuknya lingkungan kerja adalah sebagai berikut: 

1. Penerangan/cahaya  

cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi karyawan guna 

mendapatkan keselematan dan kelancaran kerja. Oleh sebab itu perli 

diperhatikan adanya penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak 

menyilaukan. Cahaya yang kurang jelas, sehingga pekerjaan akan lambat, 

banyak mengalami kesalahan, dan pada akhirnya menyebabkan kurang 

efisien dalam melaksanakan pekerjaan.  

2. Suhu udara 

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menjaga 

kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metabolisme. Udara disekitar 

dikatakan kotor apabila kadar oksigen, dalam udara tersebut telah berkurang 

dan telah bercampur dengan gas atau bau-bauan yang berbahaya bagi 

kesehatan tubuh. Rasa sejuk dan segar dalam bekerja akan membantu 

mempercepat pemulihan tubuh akibat lelah setelah bekerja. 

3. Suara bising 

Salah satu populasi yang cukup ramai untuk ditangani oleh para ahli adalah 

kebisingan, yaitu kebisingan yang tidak diinginkan telinga. Hal tersebut tidak 

diinginkan, karena dalam jangka panjang suara tersebut sangat mengganggu 

di tempat kerja, merusak pendengaran dan menyebabkan kesalahan 

komunikasi, bahkan menurut penelitian kebisingan yang serius dapat 
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menyebabkan kematian. Karena pekerja membutuhkan konsentrasi, 

kebisingan harus dihindari agar pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien 

sehingga produktivitas kerja meningkat. 

4. Keamanan kerja 

Agar tempat dan lingkungan kerja tetap dalam keadaan aman perlu 

diperhatikan keberadaannya. Salah satu upaya untuk menjaga keamanan di 

tempat kerja, dapat memanfaatkan Petugas Keamanan (SATPAM).. 

5. Hubungan karyawan 

Lingkungan kerja karyawan yang menyenangkan bagi karyawan melalui 

peningkatan hubungan yang harmonis dengan atasan, bawahan serta 

dukungan sarana dan prasarana yang memadai di tempat kerja akan 

berdampak positif bagi karyawan, sehingga kinerja karyawan meningkat. 

 lingkungan kerja diukur  melalui indikator sebagai berikut : 

a. Suasana kerja 

Setiap karyawan selalu menginginkan suasana kerja yang menyenangkan, 

suasana kerja yang nyaman yang meliputi penerangan / penerangan yang 

jernih, suara yang hening dan tenang, serta keamanan dalam bekerja. 

b. Hubungan dengan rekan kerja 

Artinya hubungan dengan rekan kerja berjalan harmonis dan tanpa ada intrik 

antar rekan kerja. 

c. Ketersediaan fasilitas kerja 

Hal ini dimaksudkan dibawah peralatan yang digunakan untuk mendukung 

kelancaran pekerjaan yang lengkap / lanjutan. Ketersediaan fasilitas kerja 
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yang lengkap merupakan salah satu cara untuk menunjang kelancaran proses 

kerja. 

2.2.3 Efek lingkungan kerja 

Kurniawidjaja, (2012).Jika tempat kerja aman dan sehat, semua orang dapat 

melanjutkan pekerjaannya secara efektif dan efisien. Sebaliknya, jika tempat kerja 

tidak terorganisir dan terdapat banyak bahaya, kerusakan dan ketidakhadiran 

karena sakit tidak dapat dihindari, yang mengakibatkan hilangnya pendapatan 

bagi pekerja dan penurunan produktivitas perusahaan. Sedangkan ruang kerja 

yang nyaman bagi karyawan membuat mereka senang dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. 

 

2.3 Pengertian Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah hasil kerja dalam kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

karyawan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. (Mangkunegara 2013).  

Hasibuan (2002),Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

menjalankan tugasnya atas keterampilan, upaya, dan peluang. Berdasarkan uraian 

di atas, kinerja merupakan hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas berdasarkan keterampilan, pengalaman dan keseriusan serta waktu sesuai 

standar dan kriteria yang telah ditetapkan.  

Gibson (2010:164)menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja adalah faktor individu, faktor psikologis, faktor organisasi.  

Mangkunegara (2006),Mengedepankan pengertian kinerja (work 

performance) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 
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seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. Sedangkan kinerja Mathis dan Jackson (2006), adalah 

apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

yangdimaksud dalam penelitian ini adalah menurut Mangkunegara 

(2006),Mengedepankan pengertian kinerja (work performance) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Menurut Mangkunegara (2013) bahwa karakterikstik orang yang 

mempunyai kinerja tinggi adalah sebagai berikut:  

1. Memiliki tanggung jawab pribadi yang sangat tinggi.  

2. Berani mengambil dan menanggung resiko apapun yang dihadapi.  

3. Memiliki tujuan yang sangat realistis.  

4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi 

tujuannya tersebut. 

5. Memanfaatkan umpan balik (feed back) yang konkrit dalam seluruh kegiatan 

kerja yang dilakukannya itu. 

6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. 

2.3.1Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

Faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut: 

a. Faktor individu 

Faktor individu meliputi: kemampuan seseorang, keterampilan, latar belakang 

keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi. 
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b. Faktor psikologis 

Faktor psikologis terdiri dari persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi, 

lingkungan kerja dan kepuasan kerja. 

c. Faktor organisasi 

Struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan dan imbalan. 

Kinerja seorang pegawai akan baik apabila: 

a. Mempunyai keahlian yang tinggi 

b. Kesediaan untuk bekerja 

c. Lingkungan kerja yang mendukung 

d. Adanya imbalan yang layak dan mempunyai harapan masa depan. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi Siagian (2002) menyatakan bahwa 

kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: kompensasi, lingkungan 

kerja, budaya organisasi, kepemimpinan dan motivasi kerja, disiplin kerja, 

kepuasan kerja, komunikasi dan faktor lainnya. 

Menurut Sari menyatakan bahwa kinerja pegawai dapat diukur melalui 

indikator – indikator sebagai berikut : 

a. Kuantitas kerja 

Jumlah kerja yang dilakukan suatu periode yang ditentukan. 

b. Kualitas kerja 

Kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat- syarat kesesuaian dan 

kesiapannya. 
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c. Kreatifitas kerja 

Keaslian gagasan - gagasan yang dimunculkan dan tindakan – tindakan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan secara cepat dan efisien (tepat guna). 

d. Pengetahua kerja 

Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya. 

 

2.3.2 Efek kerja 

Umam (2010), beberapa efek dari adanya kinerja adalah: 

a) Pencapaian target Ketika karyawan dan pimpinan bertindak efektif dengan 

energi positif, untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya masing-

masing sesuai dengan arah target. Sehingga pada saat itu, energi positif setiap 

orang akan berkolaborasi dan berkontribusi untuk menghasilkan karya dan 

kinerja terbaik. 

b) Loyalitas karyawan Loyalitas memiliki beberapa unsur yaitu adanya sikap 

loyalitas, kesadaran dalam melaksanakan tanggung jawab, dan berusaha 

menjaga nama baik perusahaan. Semakin tinggi tingkat loyalitas maka kinerja 

karyawan akan semakin baik. 

c) Pelatihan dan Pengembangan Semakin baik kinerja karyawan maka semakin 

mudah dalam pelatihan dan pengembangan. Sebaliknya, semakin buruk kinerja 

karyawan maka semakin tinggi pula kebutuhan karyawan akan pelatihan dan 

pengembangan.. 

d) Promosi Kinerja dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk promosi 

karyawan. 
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e) Berperilaku Positif Mendorong orang lain untuk berperilaku positif atau 

meningkatkan level mereka yang berada di bawah standar kinerja. 

 

2.3.3 kinerja dosen 

Simanjuntak (2005)mendefinisikan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atau 

pelaksanaan tugas tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, kinerja dosen adalah 

tingkat pencapaian hasil atau pelaksanaan tugas dosen dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya sebagai staf fungsional akademik pada suatu program 

studi. 

 

2.3.4  indikator- indikator kinerja dosen 

Natapriatna (2001) menyebutkan tujuh indikator kinerja dosen, yaitu : 

a) Produktivitas yang dihasilkan dosen selama mengabdi pada suatu program 

studi dari waktu ke waktu, terlihat dari banyaknya prestasi yang dapat diraih 

dosen pada program kerja program studi yang telah disusun bersama warga 

kampus. 

b) Kualitas kerja dosen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selama 

mengabdi pada program studi tertentu. 

c) Banyaknya inisiatif dosen dalam mencari strategi untuk merealisasikan 

program kerja yang dicanangkan oleh program studi tertentu. 

d) Kolaborasi dengan dosen, karyawan dan masyarakat dalam merencanakan dan 

melaksanakan tujuan program studi. 



21 
 

 
 

e) Keberhasilan dosen dalam setiap kegiatan program studi khususnya dengan 

mencari solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapinya selama 

menjalankan tugas. 

f) Kemampuan dosen untuk mengatasi tekanan dan intervensi dari pihak luar dan 

atasan. 

g) Kemampuan dosen untuk membangkitkan dan mengelola motivasi yang sudah 

ada dalam dirinya dan lingkungannya. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.4Penelitian Terdahulu 

No  Nama peneliti Judul penelitian  Hasil penelitian 

1.  Muthia Roza 

Linda, Megawati, 

dan Yusri 

Japriska.  (2014) 

Analisis Pengaruh 

Beban Kerja, 

lingkungan kerja dan 

motifasi terhadap 

kinerja pegawai badan 

kepegawaian daerah 

kabupaten pesisir 

selatan. 

Terdapat hubungan positif 

signifikan beban kerja 

pegawai terhadap kinerja 

pegawai dan terdapat 

hubungan positif signifikan  

lingkungan kerja terhadap 

kinerja pegawai. 

2. Fikrahtunil 

khasifah dan Rini 

Nugraeni (2015) 

Pengaruh disiplin kerja, 

beban kerja dan 

lingkungan kerja 

terhadap kinerja 

pegawai.” 

menunjukkan bahwa disiplin 

kerja memiliki hubungan 

yang positif dan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Lingkungan kerja 

memiliki hubungan yang 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Sedangkan beban kerja 

memiliki hubungan yang 
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positif tetapi tidak signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

3. Laksmi  Sito Dwi 

Irvianti dan 

Renno Eka 

Verina (2015). 

Analisis pengaruh stres 

kerja, beban kerja dan 

lingkungan kerja 

terhadap turnover 

intention karyawan 

pada PT XL axiata 

TBK Jakarta. 

hasil penelitian menunjukkan 

bahwa diketahui variabel X1 

stres kerja secara parsial 

berpengaruh terhadap 

variabel Y. Sedangkan 

Variabel  X2 beban kerja 

secara parsial berpengaruh 

variabel Y. Dan Variabel X3 

lingkungan kerja secara 

parsial berpengaruh terhadap 

variabel Y. Dan diketahui 

variabel X1,X2 dan X3 

mempengaruhi variabel Y 

secara simultan. 

4. Aglis Andhita 

Hatmawan 

(2015). 

Pengaruh konflik kerja, 

beban kerja serta 

lingkungan kerja 

terhadap stres kerja  

pegawai PT. PLN 

(Persero) Area Madun 

Rayon Magetan. 

Dapat ditarik kesimpulan 

bahwa konflik kerja, beban 

kerja, dan lingkungan kerja 

secara simultan (bersama 

sama) berpegaruh terhadap 

stres kerja pada karyawan PT. 

PLN. 

5. Bayu Dwilaksono 

Hanafi. (2017) 

Pengaruh motivasi, dan 

lingkungan kerja, 

terhadap kinerja 

karyawan, dengan 

kepuasan kerja sebagai 

variabel mediasi pada 

PT BNI Lifeinsurance. 

Hasil penelitian menunjukkan 

variabel motivasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan,begitupun motivasi 

terhadap kepuasan kerja 

berpengaruh positif dan 
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signifikan terhdap kepuasan 

kerja.namun pada variabel 

lingkungan kerja tidak 

berpengaruh  terhadap kinerja 

karyawan. 

6. 

 

 

Dian asriani, 

Muchran BL, dan 

Irwan Abdullah 

(2018) 

Pengaruh beban kerja 

dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja 

pegawai pada kantor 

dinas tenaga kerja.” 

Beban Kerja sangat 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Kinerja 

Pegawai pada Kantor Dinas 

TenagaKerja Kota Makassar.  

Sedangkan Lingkungan Kerja 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja 

Pegawai pada KantorDinas 

Tenaga Kerja Kota Makassar 

7. 

 

 

 

Fachreza, Said 

Musnadi, M. 

Shabri Abd 

Majid. (2018). 

Pengaruh motivasi 

kerja, lingkungan kerja, 

dan budaya organisasi 

terhadap kinerja 

karyawan dan 

dampanknya pada 

kinerja BANK Aceh 

Syariah di kota 

BANDA ACEH. 

Terdapat pengaruh yang 

signifikan dan positif baik 

secara parsial mauopun secara 

simultan motivasi kerja, 

lingkungan kerja, dan budaya 

organisasi terhadap kinerja 

karyawan terhadap kinerja 

Bank Aceh Syariah di Kota 

Banda Aceh. 

8. Haridiana 

Iswandani (2016). 

Pengaruh motivasi dan 

beban kerja terhadap 

kualitas kehidupan 

kerja serta dampaknya 

terhadap kinerja 

karyawan di unit 

Ada pengaruh variabel 

motivasi terhadap kinerja 

karyawan,dan terdapat pula 

pengaruh variabel beban kerja 

terhadap kinerja karyawan 

serta terdapat pengaruh 
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operasional PT BNI 

(PERSERO) 

variabel motivasi terhadap 

kinerja karyawan terhadap 

kualitas kehidupan kerja. 

 

9. Riza Ovita Risqi, 

Mirwan Ushada 

dan Wahyu 

Supartono (2015). 

 

Analisis pengaruh 

keputusan kerja terhadap 

kinerja karyawan dengan 

pendekatan kansei 

engineering perusahaan 

XYZ. 

 

Berdasarkan hasil Analisis 

regresi berganda, diperoleh 

nilai adjusted r square  yang 

menunjukkan bahwa kinerja 

karyawan sebagai variabel Y 

dipengaruhi oleh kepuasan 

kerja karyawan sebagai 

variabel X. 

 

10. Niken Widyastuti. 

(2015)  

 

Pengaruh ster kerja dan 

beban kerja terhadap 

kinerja SKPD 

KABUPATEN Sintang 

Kalimantan Barat.  

 

Variabel stres kerja (X1) sangat 

berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai / SKPD, motivasi kerja 

berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai, dan variabel stres 

kerja dan beban kerja secara 

simultan berpengaruh 

terhadap kinerja SKPD di 

Kabupaten Sintang Kalimantan 

Barat. 

 

11. Julia Anita, Nasir 

Aziz dan Mukhlia 

Yunus (2013). 

 

Pengaruh penempatan 

dan beban kerja 

terhadap motivasi kerja 

dampaknya pada 

prestasi kerja pegawai 

dinas tenaga kerja dan 

Terdapat hubungan positif 

signifikan beban kerja 

pegawai dengan motivasi 

kerja dan peningkatan 

prestasi kerja pegawai  dinas 

tenaga kerja dan mobilitas 
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mobilitas penduduk 

Aceh. 

 

penduduk aceh. 

 

 

 

2.5 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dibuat dengan tujuan untuk mengetahui arah dari 

penelitian,sehingga dapat mempermudah untuk mengetahui isi dari penelitian. 

Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5Kerangka konseptual 

Keterangan gambar : 

       = Variabel yang diteliti 

 

        = Indikator variabel yang diteliti 

 

        = Garis penjelas 

 

= Garis putus – putus yakni garis indikator 

 

 

 

 

Target yang 

harus dicapai 

Suasana kerja 

Hub. Dengan 

rekan kerja 

Tersedianya 

fasilitas kerja 

Kondisi 

pekerjaan 

Standar 

pekerjaan 

Kreatifitas 

kerja 

Kualitas kerja 

Kuantitas 

kerja 
Beban kerja 

(X1) 

Lingkungan 

kerja (X2) 

Kinerja (Y) 

Pengetahuan 

kerja 
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2.6 Hipotesis  

Berdasarkan rumusan masalah maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H1: Diduga bahwa beban kerja berpengaruh positif terhadap kinerja Dosen 

diKampusUniversitas Muhammadiyah Palopo.  

H2 : Diduga bahwa Lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja Dosen 

di KampusUniversitas Muhammadiyah Palopo. 

H3 : Diduga bahwa Beban kerja dan lingkungan kerja berpengaruh positif secara 

bersama sama terhadap kinerjaDosen diKampus Universitas 

Muhammadiyah Palopo. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain  Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih (Umar, 2005). Penelitian ini 

mendeskripsikan hubungan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh variabel 

yang akan diteliti. Menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang akan 

digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dinyatakan dengan angka 

atau skala numerik (Kuncoro, 2003). Penelitian tersebut menjelaskan 

pengaruhbeban kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja dosen. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan Di Kampus Universitas Muhammadiyah Jl. Binturu 

Kota Palopo.Dan waktu Penelitiannya dilaksanakan pada bulan juli tahun 2020. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang akan diteliti (Arikunto, 2002). 

Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 80responden yang merupakan 

DosenKampus Universitas Muhammadiyah Palopo. 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi (Sugiyono, 

2011).Dengan demikian sampel merupakan bagian dari populasi yang sifatnya 
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ingin diteliti, dan dapat mewakili keseluruhan populasi sehingga jumlahnya lebih 

sedikit dari populasi tersebut. 

 Penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dalam pengambilan 

sampel jumlahnya harus representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan 

dan perhitungannya tidak memerlukan tabel jumlah sampel, tetapi dapat dilakukan 

dengan rumus dan perhitungan sederhana.. 

 Rumus slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut : 

 

              N 

n= 

1 + N (e)² 

n = 80/1 + 80(0,5) 

n = 80/1 + 0,25 

n = 80/1,25 

n = 54 

Keterangan: 

n= ukuran sampel/jumlah responden 

N = ukuran populasi 

e  = estimasi tingkat kesalahan 

 Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang menjadi responden dalam 

penelitian adalah  54 responden. Kriteria sampel yang digunakan adalah dosen 

struktural pada kampus Universitas Muhammadiyah Kota Palopo. 
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenispenelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, 

yaitu penelitian yang menggunakan angka- angka. 

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh(Arikunto, 

1998, h.30). Sari (dikutip dari Usman dan Akbar2006).Data primer adalah data 

yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti atau pihak pertama. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

yang berisi sejumlah pertanyaan tertulis dengan maksud untuk mendapatkan 

informasi dari responden secara langsung. Ferdinand (2006)Kuesioner 

menghasilkan data primer, dimana data primer merupakan data yang diperoleh 

dari hasil penelitian langsung di lapangan pada perusahaan yang menjadi objek 

penelitian. Daftar pertanyaan dalam kuesioner ini harus sesuai dengan masalah 

yang diteliti dan memperoleh data terkait beban kerja dan lingkungan kerja serta 

memperoleh data terkait kinerja pegawai. Sugiyono (2010), skala yang 

digunakandalam kuesioner adalah skala likert 1-5 dengan penjelasan 

sebagaiberikut: 

 

1) SS   : Sangat setuju  skor 5 

2)  S   : Setuju skor 4 

3) R   : Ragu-Ragu skor 3 

4)  TS   : Tidak setuju skor 2 

5)  STS   : Sangat tidak setuju skor 1 
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3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.6.1 Variabel penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau yang menjadi perhatian suatu 

penelitian (Arikunto 1998, h.118). Variabel dalam  penelitain ini terdiri dari 

variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). 

1. Variabel independen X1 

Variabel independen dalam penelitian ini ialah beban kerja (X1). 

Beban kerja merupakan segala bentuk pekerjaan yang diberikan kepada sumber 

daya manusia untuk diselesaikan dalam kurun waktu tertentu (Koesomowidjojo, 

2017). 

Adapun indikator beban kerja ialah : 

a) Target yang harus dicapai 

Pandangan individu tentang ukuran target pekerjaan yang diberikan untuk 

menyelesaikan pekerjaan, misalnya untuk mendesain, mencetak, dan 

menyelesaikan. Pemandangan pekerjaan yang harus diselesaikan dalam jangka 

waktu tertentu. 

b) Kondisi pekerjaan 

Meliputi bagaimana pandangan yang dimiliki oleh individu mengenai kondisi 

kerja, misalnya mengambil keputusan secara cepat selama pengerjaan barang 

dan kerusakan mesin produksi, serta mengatasi kejadian yang tidak terduga 

seperti melakukan kerja ekstra diluar waktu yang ditentukan. 

c) Standar pekerjaan 
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Kesan yang dimiliki seseorang tentang pekerjaannya, misalnya perasaan yang 

muncul tentang beban kerja yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 

tertentu. 

2. Variabel independen X2 

Variabel dalam penelitian ini ialah lingkungan kerja (X2). 

Lingkungan kerja ialah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan yang 

dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas – tugas yang dibebankan. 

(Nitisemito 1982, h. 159). 

Adapun indikator lingkungan kerja ialah : 

a) Suasana kerja 

Setiap karyawan selalu menginginkan suasana kerja yang menyenangkan, 

suasana kerja yang nyaman yang meliputi penerangan / penerangan yang 

jernih, suara yang hening dan tenang, keamanan dalam bekerja. 

b) Hubungan dengan rekan kerja 

Artinya hubungan dengan rekan kerja berjalan harmonis dan tanpa intrik antar 

rekan kerja. 

c) Tersedianya fasilitas kerja 

Hal ini bertujuan agar peralatan yang digunakan untuk menunjang kelancaran 

pekerjaan sudah lengkap / mahir. Ketersediaan fasilitas kerja yang lengkap 

merupakan salah satu cara untuk menunjang kelancaran proses kerja. 

3. Variabel dependen Y 

Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja (Y). 
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Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan. (Hasibuan 2002). 

Adapun indikator kinerja ialah: 

a) Kuantitas kerja 

Jumlah kerja yang harus dilakukan suatu periode yang telah ditentukan. 

b) Kualitas kerja 

Kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat – syarat dan ketentuan serta 

kesesuaian dan kesiapannya. 

c) Kreatifitas kerja 

Keaslian gagasan- gagasan yang telah dimunculkan dan tindakan – tindakan 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara cepat dan efisien (tepat guna). 

d) Pengetahuan kerja 

Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya. 
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3.6.2 Definisi operasional 

No Variabel  Definisi Operasional Indikator  

1. Beban kerja  Menurut Sunyoto (2012)Beban 

kerja merupakan banyaknya 

tuntutan dan target pekerjaan yang 

harus diselesaikan yang 

menimbulkan ketegangan pada diri 

seseorang sehingga menimbulkan 

stres. 

1. Target yang 

harus dicapai 

2. Kondisi 

pekerjaan  

3. Standar 

pekerjaan 

2. Lingkungan kerja  Lingkungan kerja merupakan 

rangkaian faktor yang 

mempengaruhi kinerja fungsi / 

aktivitas manajemen sumber daya 

manusia yang terdiri dari faktor 

internal yang berasal dari dalam 

perusahaan. 

1. Suasan kerja 

2. Hubungan 

dengan rekan 

kerja 

3. Tersedianya 

fasilitas kerja 

3. Kinerja  Mangkunegara (2006)kinerja 

(prestasi kerja) adalah kualitas dan 

kuantitas pekerjaan yang dicapai 

oleh seorang karyawan dalam 

menjalankan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

. 

1. Kuantitas kerja 

2. Kualitas kerja 

3. Kreatifitas kerja 

4. Pengetahuan 

kerja 
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3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen pada penelitian ini berupa angket, dimana terdapat tiga variabel yaitu 

beban kerja, lingkungan kerja dan kinerja karyawan. Angket yang disajikan berisi 

9 pernyataan yang terdiri dari 3, 3, 3 masing-masingpernyataan dari indikator 

tentang beban kerja, 9 pernyataan yang terdiri dari 3, 3, 3 masing-masing dari 

indakor tentang lingkungan kerja dan 12 pernyataan yang terdiri dari 3, 3, 3 , 3 

masing-masing dari indikator tentang Kinerja Karyawan.Adapun kisi-kisi 

instrumental yang bertujuan agar penyusunan instrumen lebih sistematis sehingga 

mudah dikontrol dan dikoreksi. Kisi-kisi dari instrumen penelitian adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.7.1Kisi – kisi instrumen 

No Variabel Indikator 

1 Beban kerja  1. Target yang harus dicapai 

2. Kondisi pekerjaan 

3. Standar pekerjaan  

2 Lingkungan kerja  1. Suasana kerja 

2. Hubungan dengan rekan kerja 

3. Tersedianya fasilitas kerja 

3 Kinerja  1. Kuantitas kerja 

2. Kualitas kerja 

3. Kreatifitas kerja 

4. Pengetahuan kerja 
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3.8 Tehnik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

linear berganda dan menggunakan alat bantu berupa software komputer program  

SPSS. SPSS (Statistical Package for Social Sciences) adalah sebuah program 

komputer yang digunakan untuk menganalisis sebuah data penelitian tersebut. 

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

3.8.1 Analisis deskriptif  

Analisis deskriptif adalah analisi yang memberikan gambaran atau deskriptif suatu 

data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian maksimum, 

minimum Ghozali (2012). Analisis ini responden dari kuesioner yang diberikan 

selama penelitian berlangsung. 

a) Deskriptif responden 

Deskriptif responden berisi tentang perhitungan yang menjadi klasifikasi 

kuesioner secara umum sperti jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan 

lama bekerja. 

 

3.8.2 Uji validitas 

Menurut Bawono (2016)  uji validitas yaitu uji yangdilakukan untuk menguji 

apakah pertanyaan pada kuesioner tersebut benar atau tidak. Menurut Sutrisno 

Hadi (1991)Mengekspresikan uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa 

hati-hati suatu tes menjalankan fungsi dari ukurannya atau telah benar-benar dapat 

mencerminkan variabel yang diukur. Uji validitas pada dasarnya dilakukan 

dengan melihat koefisien korelasi tiap soal antara skor tiap soal tiap soal 



36 
 

 
 

dibandingkan total skor soal. Dalam uji validitas tersebut dapat dilihat melalui 

taraf signifikan 0,05, jika rhitung >rtabel , maka koesioner sebagai alat pengukur 

dikatakan valid atau ada korelasi yang nyata antara dua variabel item pertanyaan 

dikatakan signifikan jka total butir pertanyaan menghasilkan tanda bintang dengan 

dua kemungkinan. (Bawono, 2006): 

a. Apabila terdapat bintang satu berarti menunjukkan korelasi signifikan pada 

level 5% (0,05) untuk dua sisi. 

b. Apabila terdapat bintang dua bintang maka menunjukkan korelasi signifikan 

pada level 1% (0,001) untuk dua sisi. 

 

3.8.3 Uji reliabilitas 

Pada dasarnya uji reliabilitas adalah menguji data yang kita dapatkan sebagai hasil 

dari jawaban kuesioner yang kita bagikan. Sebuah kuesioner dikatakan reliabel 

atau reliabel, jika jawaban responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas ini adalah teknik Cronbach 

'alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 

0,60 (Bawono,2006). 

 

3.8.4 Analisis regresi linear berganda 

Untuk mengukur variabel dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

analisis linier berganda. Regresi linier berganda merupakan persamaan yang 

menggambarkan hubungan lebih dari satu variabel bebas dengan satu variabel 

terikat. Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini digunakan untuk 
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mengukur apakah terdapat pengaruh antara beban kerja dan lingkungan kerja 

sebagai variabel bebas (bebas) terhadap kinerja sebagai variabel terikat (terikat). 

 Rumus regresi linear berganda dalam penelitian ini yaitu (Sugiyono, 

2010). 

  

 

Keterangan : 

Y   = Kinerja Karyawan 

a = Nilai intercept (konstan) 

b1.b2 = Koefisien regresi 

X1 = Beban kerja 

X2 = Lingkungan kerja 

e = Standar Error 

 

3.8.4   Uji koefisien determinasi (R²) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2012). Koefisien 

determinasi berada di antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen menyediakan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

 

 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 
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3.8.5 Pengujian hipotesis 

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini apakah variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen digunakan beberapa pengujian: 

a) Uji  secara Parsial (Uji t) 

Pengujian yang dilakukan adalah uji parameter (uji korelasi) dengan 

menggunakan uji t-statistik. Hal ini membuktikan apakah terdapat pengaruh 

antara masing-masing variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). 

Pengujian hipotesis menggunakan uji statistic t secara parsial dengan 0.05. 

a. Merumuskan hipotesis : 

- Terima Ha, jika koefisen t hitung signifikan pada taraf lebih besar dari 

5%. 

- Ditolak Ha, jika koefisien t hitung signifikan pada taraf lebih kecil 

atau sama dengan 5%. 

b. Uji signifikan 

Menurut Ghozali (2014) proses pengujian sebagai berikut : 

𝑡 = 𝑏 

𝑠𝑏 

Keterangan : 

t : hasil t hitung. 

b  : koefisien regresi variabel bebas. 

sb : standar error variabel bebas 
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hasil perhitungan ini selanjutnya akan dibandingkan dengan t tabel dengan 

menggunakan tingkat kesalahan 0,05 uji dua pihak dan dk= n-3, kriteria 

sebagai berikut: 

- Ha ditolak bila t hitung < t tabel 

- Ho diterima bila t hitung > t tabel 

Jika hasil pengujian statistik menunjukkan Ho diterima dan Ha ditolak 

maka beban kerja dan lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap 

kinerja, begitupun sebaliknya jika Ho ditolak dan Ha diterima brrti beban 

kerja dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja. 

b) Uji secara Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahuiada tidaknya pengaruh secara bersama-

sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji f dapat dicari dengan 

melihat F hitung dari tabel annoa. Ho akan diterima apabila nilai Ftabel < 

Fhitung, itu artinya variabel independen tidak dapat diperbarui variabel 

dependen bersama – sama. Sedangkan Ha dapat diterima apabila nilai Fhitung 

< Ftabel, itu artinya variabel independen mampu mempengaruhi secara 

bersama – sama variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Perguruan tinggi pertama terbentuk pada saat itu yaitu Kampus STIE 

Muhammadiyah Palopo atau masyarakat biasa menyebutnya dengan STIEM 

Palopo yang terbentuk pada 9 Agustus 1986 atas dasar rekomendasi dari 

koordinator Kopertis WilayahIX dengan nomor 344 Tahun 1986. Pada 15 Mei 

1989terbit SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tentang status terdaftar 

jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dengan program studi (prodi) 

Ekonomi Pertanian, kemudian dengan adanya keputusan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  tertanggal 28 April 

1992 maka pimpinan STIE Muhammadiyah Palopo merubah nama Ekonomi 

Pertanian menjadi Ekonomi Pembangunan. 

Dengan melihat kemajuan STIE Muhammadiyah Palopo, salah satu 

pimpinan Muhammadiyah Palopo yaitu Dr. H. Abubakar Malinta, S.Ked merintis 

satu perguruan tinggi swasta yang merupakan hasil dari kerja keras, kerja cerdas 

dan kerja ikhlas dari segenap pimpinan dan warga perserikatan Muhammadiyah 

Palopo berupa akademik kebidanan Muhammadiyah yang disingkat menjadi 

Akbid Muhammadiyah Palopo pada 3 Agustus 2006 dengan Nomor SK PT 

2625DT2008 dan tanggal SK yaitu SK PT 11 Agustus 2008. 
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Setelah berdirinya dua perguruan tinggi Swasta Muhammadiyah yaitu 

STIE Muhammadiyah Palopo dan Akbid Muhammadiyah Palopo serta didasari 

atas adanya rasa keprihatinan eksternal dan internal, pimpinan Muhammadiyah 

Palopo melakukan studi kelayakan untuk mendirikan satu perguruan tinggi swasta 

yang bergerak dibidang keguruan dan kependidikan yaitu STKIP Muhammadiyah 

Palopo. Pada 12 November 2015, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Palopo 

menyurati Kopertis Sulawesi IX untuk meminta rekomendasi pendirian STKIP 

Muhammadiyah Palopo sebagai konsekuensi adanya perubahan mekanisme 

pendirian perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

Pada tanggal 30 Desember 2016 STKIP Muhammadiyah Palopo resmi 

berdiri dengan terbitnya surat keputusan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan. 

Dan juga ditetapkannya 30 Desember 2016 sebagai hari milad STKIP 

Muhammadiyah Palopo. 

Terbentuknya Universitas Muhammadiyah Palopo tidak terlepas dari buah 

pikiran pimpinan daerah Muhammadiyah Palopo pada periode-periode 

sebelumnya, sejarah munculnya keinginan untuk membentuk Universitas 

Muhammadiyah Palopo yaitu pada periode kepemimpinan H. Jabbar Hamseng, 

SH., MH. Tahun 2005 s.d. 2010. Pada kesempatan rapat mengamanahkan dari H. 

Abu Bakar Malinta sebagai ketua panitia pendiri dan Bapak Salju, SE., MM. 

Sebagai sekertaris pada saat itu. Namun dikarenakan minimnya tenaga sumber 

daya dosen serta beberapa aspek yang lain pada saat itu sehingga proses 

pengurusannya pun belum membuahkan hasil sampai periode kepengurusan PDM 
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Palopo saat itu selesai. Semua komponen pimpinan Daerah Muhammadiyah, Dr. 

M. Tahmid Nur, M.Ag. selaku ketua dan H. Jabbar Hamseng selaku ketua BPH 

PTM Palopo serta seluruh unsur pimpinan perguruan tinggi mengadakan rapat 

pembentukan panitia pendirian Universitas Muhammadiyah Palopo dan 

mengamanahkan Dr. Salju, SE., MM. Sebagai ketua pendiri, Dr. Sapar, SE,. M.Si. 

sebagai sekertaris dan Dr. Hadi Pajarianto, S.Pd.I., M.Pd.I. sebagai Wakil 

Sekertaris. 

Pada tanggal 18 Februari 2019, ketiga perguruan tinggi Muhammadiyah 

Palopo resmi melebur dan menjadi Universitas Muhammadiyah Palopo. 

Bersamaan dengan terbitnya SK tersebut, maka Universitas Muhammadiyah 

Palopo juga resmi menambah beberapa program studi sarjana yaitu Farmasi, Ilmu 

Kelautan, Penyuluhan Pertanian dan program studi pascasarjana Magister 

Manajemen. Ketiga perguruan tinggi Muhammadiyah Palopo secara resmi 

melebur menjadi Universitas Muhammadiyah Palopo, dan menjadi tiga fakultas 

dengan 12 program studi yaitu: (1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) terdiri 

dari prodi Akuntansi (S1), prodi Manajemen (S1), prodi Ekonomi Pembangunan 

(S1), (2) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) memiliki prodi Penjaskesrek 

(S1), prodi Pendidikan Guru PAUD (S1), prodi Bimbingan dan Konseling (S1), 

prodi Bahasa Inggris (S1), (3) Fakultas Kesehatan, Pertanian dan Kelautan 

(FKPK) terdiri atas prodi Penyuluhan Pertanian (S1), prodi Ilmu Kelautan (S1), 

prodi Farmasi (S1), Prodi Kebidanan (D-3), dan program Pascasarjana prodi 

Magister Manajemen (S2). 
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4.1.2 Visi dan misi 

Visi: Terwujudkan Universitas Muhammadiyah Palopo yang unggul, islami, 

technopreneur, dan bereputasi nasional dalam mengembangkan catur dharma 

perguruan tinggi. 

Misi:  

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan berkesinambungan 

dengan semangat technopreneur. 

b. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk 

menunjang pembangunan dan pengembangan iptek serta meningkatkan 

publikasi ilmiah dan HAKI. 

c. Menyelenggarakan pengabdian berbasis penalaran dan karya penelitian 

yang bermanfaat, untuk mrnunjang pembangunan dan pengembangan iptek 

serta meningkatkan publikasi ilmiah dan citra. 

d. Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan 

kelembagaan pendidikan, pemerintahan, dan dunia usaha. 

e. Mengembangkan kualitas tata kelola yang baik (good university 

governance) sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan 

strategis. 

f. Mengembangkan usaha yang berkaitan dengan core bisnis Universitas 

Muhammadiyah Palopo yang dapat meningkatkan revenue. 
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4.1.3 Struktur organisasi kampus universitas muhammadiyah palopo 

 

  
Badan penyelenggara 

Rektor UM. Palopo PWM/BPH 

Sek. Universitas 

Lembaga penja.mutu 

Komisi etik 

dandisiplin 

Lab. Dan studio 

LPPI/UMP PRESS 

BIRO BAAK, TI dan 

PDPT 

UPT Perpustakaan 

Lembaga LPPM, AIK 

Senat fakultas 

TAta usaha 

WRI WRII WR III 

Senat universitas 

BIRO, BAK, SDM, 

SARPRAS & ASET  

UPTINVESTASI 

DANBISNIS 

UPTPPMB & HUMAS, 

PKM, KUI 

PUSAT KARIR 

BEM U 

UKM 

Korkom IMM 

DEKAN/DIR/PASCA/FAKULTAS 

WD I WD II WD III 

PROGRAM STUDI 

DOSEN/PA 

MAHASISWA 

BEM F 

HMPS 

KOMISARIAT IMM 
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4.2 Karakteristik responden 

1. Jenis kelamin 

Adapun jenis kelamin responden dosen Kampus Muhammadiyah Palopo 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Jenis kelamin responden 

No. Jenis kelamin Jumlah Persentase 

1. Laki – laki 26 48% 

2. Perempuan 28  52% 

Total  54 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari 54 responden, jumlah 

responden berjenis kelamin laki – laki sebanyak 26 orang dan jumlah 

responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 28 orang. 

2. Usia responden 

Adapun usia responden Dosen Kampus Muhammadiyah Palopo sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 

Usia responden 

No Usia Jumlah Persentase 

1 25-30 21 39% 

2 30-45 24 45% 

3 45-60 9 16% 

Total  54 100% 
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Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 54 responden, 

jumlah responden yang berusia 25-30 sebanyak 21 orang, jumlah responden 

yang berusia 30-45 sebanyak 24 orang dan jumlah responden berusia 45-60 

sebanyak 9 orang. 

3. Pendidikan terakhir  

Adapun pendidikan terakhir Dosen Kampus Muhammadiyah Palopo sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 

Pendidikan terakhir 

Pendidikan terakhir Jumlah Presentase 

S1 12 22% 

S2 37 69% 

S3 5 9% 

Total 54 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas terlihat tingkat pendidikan terakhir responden yang 

berjumlah 54 orang, S1 sebanyak 12 orang, S2 sebanyak 37 orang sedangkan 

S3 hanya 5 orang. 

4. Lama bekerja 

Adapun lama bekerja Dosen Kampus Muhammadiyah Palopo sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.4 

Lama bekerja 

Lama bekerja Jumlah Presentase 

1-20 tahun 42 78% 

21-33 tahun 12 22% 

Total 54 100% 

 

Dari tabel diatas yang diketahui bahwa dosen yang lama kerjanya 1-20 tahun 

sebanyak 42 orang, berikutnya sebanyak 12 orang bekerja selama 21-33 tahun. 

 

4.3 Deskriptif  Responden 

Penelitian ini menggunakan 9 item pernyataan untuk variabel Beban Kerja, 9 

pernyataan untuk variabel Lingkungan Kerja dan 12 pernyataan untuk Kinerja 

hasil tanggapan setiap variabel dapat dijelaskan pada tabeldibawah ini: 

Tabel 4.5  

Deskriptif responden variabel beban kerja X1 

Item Skor Jumlah 

SS S R TS STS 

Item X1.1 21 33 0 0 0 54 

Item X1.2 6 40 36 2 0 54 

Item X1.3 11 13 22 8 0 54 

Item X1.4 2 18 11 20 3 54 

Item X1.5 8 31 8 6 1 54 
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Item X1.6 3 20 17 12 2 54 

Item X1.7 5 17 16 16 0 54 

Item X1.8 8 44 2 0 0 54 

Item X1.9 16 32 1 5 0 54 

Sumber: data primer,2020 

Tabel 4.6 

Deskriptif responden pada variabel lingkungan kerja (X2) 

Item Skor Jumlah 

SS S R TS STS 

Item X2.1 23 28 1 2 0 54 

Item X2.2 23 26 1 4 0 54 

Item X2.3 23 25 5 1 0 54 

Item X2.4 28 24 2 0 0 54 

Item X2.5 16 33 2 3 0 54 

Item X2.6 26 28 0 0 0 54 

Item X2.7 14 23 12 5 0 54 

Item X2.8 1 37 10 5 1 54 

Item X2.9 11 32 6 3 2 54 

Sumber:data primer,2020 
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Tabel 4.7  

Deskriptif responden variabel kinerja (Y) 

Item Skor Jumlah 

SS S R TS STS 

Item Y1 12 40 2 0 0 54 

Item Y2 5 34 15 0 0 54 

Item Y3 2 17 26 9 0 54 

Item Y4 10 40 4 0 0 54 

Item Y5 19 29 0 6 0 54 

Item Y6 12 39 3 0 0 54 

Item Y7 13 38 3 0 0 54 

Item Y8 15 34 5 0 0 54 

Item Y9 16 25 13 0 0 54 

Item Y10 15 39 0 0 0 54 

Item Y11 13 41 0 0 0 54 

Item Y12 29 25 0 0 0 54 

Sumber:data primer,2020 
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4.4 Uji Kualitas Data 

4.4.1 Uji validitas 

Dalam suatu penelitian dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang harus 

diukur atau mengukur apa yang diinginkan secara tepat. Dengan kata lain uji 

validitas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penentuan alat ukur (instrument) 

yang digunakan dalam mengukur variabel yang diukur. Cara uji validitas dapat 

dilakukan dengan rumus korelasi product moment pearson correlation, dengan 

taraf signifikan 0,05. Jika nilai rhitung > rtabel  maka data tersebut dikatakan valid 

dan apabila nilai rhitung < rtabel  maka data tersebut tidak valid. 

Tabel 4.8 

Uji validitas 

No Variabel dan item 

pernyataan 

r-hitung r-tabel keterangan 

1 Item X1.1 0.546 0.268 Valid 

2 Item X1.2 0.319 0.268 Valid 

3 Item X1.3 0.690 0.268 Valid 

4 Item X1.4 0614 0.268 Valid 

5 Item X1.5 0.388 0.268       Valid 

6 Item X1.6 0.613 0.268 Valid 

7 Item X1.7 0.551 0.268 Valid 

8 Item X1.8 0.322 0.268 0.268Valid 

9 Item X1.9 0.633 0.268 Valid 
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No Variabel dan item 

pernyataan 

r-hitung r-tabel keterangan 

1 Item X2.1 0.437 0.268 Valid 

2 Item X2.2 0.228 0.268 Tidak Valid 

3 Item X2.3 0.495 0.268 Valid 

4 Item X2.4 0.190 0.268 Tidak Valid 

5 Item X2.5 0.508 0.268 Valid 

6 Item X2.6 0.154 0.268 Tidak Valid 

7 Item X2.7 0.237 0.268 Tidak Valid 

8 Item X2.8 0.313 0.268 Valid 

9 Item X2.9 0.345 0.268 Valid 

No Variabel dan item 

pernyataan 

r-hitung r-tabel keterangan 

1 Item Y1 0.524 0.268 Valid 

2 Item Y2 0.239 0.268 Tidak Valid 

3 Item Y3 0.528 0.268 Valid 

4 Item Y4 0.476 0.268 Valid 

5 Item Y5 0.319 0.268 Valid 

6 Item Y6 0.344 0.268 Valid 

7 Item Y7 0.288 0.268 Valid 

8 Item Y8 0.283 0.268 Valid 

9 Item Y9 0.427 0.268 Valid 
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10 Item Y10 0.713 0.268 Valid 

11 Item Y11 0.501 0.268 Valid 

12 Item Y12 0.366 0.268 Valid 

Sumber:data primer,2020 

 

4.4.2 Uji Realibilitas 

Setelah melakukan uji validitas, selanjutnya dilakukan uji realibilitas. Realibilitas  

merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dihasilkan 

lebih besar 0.60. 

tabel 4.9  

uji realibilitas untuk variabel (X1), (X2) dan (Y) 

Sumber,data primer diolah,2020 

Berdasarkan tabel diatas pada kolom Cronpach’s Alpha dapat disimpulakn 

sebagai berikut: 

No Variabel Cronpach’s 

Alpha 

Standar 

reliabel/kriteria 

Ket. 

1. Beban Kerja 0,721 0,60 Reliebel 

2. Lingkungan 

kerja 

0,763 0,60 Reliebel 

3. Kinerja 0,767 0,60 Reliebel 
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1. Beban kerja (X1) dinyatakan mempunyai tingkat realibilitas tinggi atau 

konsisten karena Alpha > r tabel yaitu 0,721> 0,268 untuk keseluruhan item 

pernyataan 9 poin. 

2. Lingkungan kerja (X2) dinyatakan mempunyai tingkat realibilitas tinggi atau 

konsisten karena alpha > r tabel yaitu 0,763> 0,268 untuk secara keseluruhan 

item pernyataan 9 poin. 

3. Kinerja (Y) dinyatakan tingkat realibilitas tinggi atau konsisten karena alpha 

> r tabel yaitu 0,767 > 0,268 untuk keseluruhan item pernyataan 12 poin. 

 

4.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Tehnik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi. Analisis regresi berganda 

dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 25. Analisis 

selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Analisis regresi linear berganda 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig.  

B Std. Error Beta  

1 

(Constant) 14,489 4,050  3,577 ,001 

Beban kerja(X1) ,621 ,135 ,516 4,605 ,000 

Lingkungan kerja 

(X2) 

,355 ,119 ,334 2,980 ,004  

a. Dependent Variable: Total_Y 

 



54 
 

 
 

Dari hasil analisis regresi linear berganda seperti pada tabel 4.9 maka dapat 

disusun persamaan sebagai berikut: 

Y = 14,489+ 0,621X1 + 0,355X2 +e 

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan melalui penjelasan sebagai berikut: 

a. Nilai constant sebesar 14,489= variabel independen yaitu beban kerja dan 

lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang positif  terhadap kinerja dosen. 

Nilai konstan beban kerja dan lingkungan kerja sebesar 14,489 

menunjukkan bahwa semakin meningkat beban kerja dan lingkungan kerja 

yang berikan akan berpengaruh terhadap kinerja. 

b. Beban kerja (X1) sebesar  0,621 = besarnya koefisien variabel beban kerja, 

berarti setiap peningkatan variabel beban kerja satu satuan maka kinerja 

meningkat sebesar 0,621. 

c. Lingkungan kerja (X2) sebesar 0,355 = besarnya koefisien variabel 

lingkungan kerja yang berarti peningkatan lingkungan kerja sebesar satu 

satuan maka kinerja meningkat 0,355.  

Standar error sebesar 4,050 artinya seluruh variabel yang dihitung dalam uji 

SPSS memiliki tingkat variabel penganggu sebesar 4,050 yang tidak diteliti. 

Hasil regresi linear berganda diatas menunjukkan bahwa variabel bebas 

yakni beban kerja dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap variabel 

terikat yakni kinerja dosen. Dimana setiap kenaikan yang terjadi pada variabel 

bebas akan diikuti pula oleh kenaikan variabel terikat.   
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4.6 Uji Determinasi (R2) 

Untuk menguji model penelitian ini adalah menghitung koefisien determinasi 

(R2) yang pada intinya mengukur sejauh mana kemampuan model dalam 

menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi berada di antara nol dan 

satu. Semakin besar R2 suatu variabel independen maka semakin dominan 

pengaruhnya terhadap variabel dependen, dan variabel independen memiliki R2 

terbesar yang menunjukkan pengaruh paling dominan terhadap variabel 

dependen.. 

Tabel 4.11 

Koefisien determinasi  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate  

 

1 ,763a ,582 ,565 3,15445 

a. Predictors: (Constant), Total_X2, Total_X1 

 

Berdasarkan tabel 4.10, dimana R: 0,763 menjelaskan bahwa antara variabel (X1) 

dan (X2) terdapat korelasi yang sangat kuat dan searah/positif terhadap perubahan 

variabel terikat (Y). Sesuai dengan hasil yang diperoleh yaitu R = 0,763 dapat 

disimpulkan  bawha variabel bebas (X) memiliki korelasi yang sangat kuat 

terhadap variabel terikat (Y). Artinya, setiap perubahan (kenaikan) variabel beban 

kerja dan lingkungan kerja menyebabkan kenaikan variabel kinerja dosen. 

4.7 Uji F (simultan) 

Uji F digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas secara bersama-

sama (simultan) memepengaruhi variabel-variabel terikat. Uji F merupakan 

pengujian koefisien regresiyang bertujuan untuk menguji pengaruh simultan 
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antara variabel Beban Kerja (X1) dan Lingkungan Kerja (X2) terhadap Kinerja 

(Y). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat hasil uji F pada tabel berikut : 

Tabel 4.12 

Hasil Uji simultan  

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 705,854 2 352,927 35,468 ,000b 

Residual 507,479 51 9,951   

Total 1213,333 53    

a. Dependent Variable: Total_Y 

b. Predictors: (Constant), Total_X2, Total_X1 

 

Tabel diatas diketahui bahwa hasil uji f menunjukkan bahwa Fhitung  adalah 35,468 

dan signifikansi 0,000. Dengan tingkat kepercayaan sebesar 100 Fhitung  (35,468) > 

Ftabel (3,18) maka secara simultan beban kerja (X1), dan lingkungan kerja (X2), 

mempunyai pengaruh secara simultan terhadap kinerja (Y).  

4.8 Uji T (parsial) 

Uji t menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkanvariasi variabel dependen. Apabila tingkat 

signifikan yang diperoleh < 5 %  maka berarti variabel bebas mampu 

menerangkan variabel terikat, namun apabila tingkat signifikan yang diperoleh > 

5% maka berarti variabel bebas tidak mampu menjelaskan variabel terikatnya. 

Dari hasil pengelolaan data dengan SPSS diperoleh nilai t sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Hasil uji parsial 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig.  

B Std. Error Beta  

 

1 

(Constant) 14,489 4,050  3,577 ,001 

Beban kerja (X1) ,621 ,135 ,516 4,605 ,000  

Lingkungan kerja (X2) ,355 ,119 ,334 2,980 ,004  

a. Dependent Variable: Total_Y 

  

Dengan menggunakan uji t, diperoleh nilai thitung variabel X1 beban kerja 

sebesar 4,605 sedangkan ttabel  pada taraf (signifikan 5% atau 0,05) dan derajat 

bebas (df) = jumlah n-k = 54-3 dimana n=jumlah sampel dan k=jumlah variabel 

(bebas + terikat) adalah sebesar 1,675 dengan demikian thitung = 4,605> ttabel = 

1,675 dan signifikansi sebesar 0,000 (sig<0,05). 

Sedangkan, diperoleh nilai thitung X2 Lingkungan Kerja sebesar 2,980 

sedangkan ttabel sebesar 1,675 dengan demikian thitung  2,980>ttabel  1,675 dan nilai 

signifikan 0,004 (sig<0,05). Berdasarkan analisis diatas disimpulkan sebagai 

berikut: 

H1 : Variabel Beban kerja(X1) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja dosen 

dikampus Universitas Muhammadiyah Kota Palopo, sehingga hipotesis diterima. 

H2 : Variabel Lingkungan (X2) kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

dosen dikampus Universitas Muhammadiyah Kota palopo,sehingga hipotesis 

diterima. 
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4.9 Hasil dan Pembahasan 

 

1. Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Dosen Universitas Muhammadiyah 

Palopo. 

Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan Y = 14,489+ 0,621X1 

dengan thitung  sebesar 4,805 ttabel sebesar 1,675 pada taraf signifikan 5% adalah 

1,675, dan harga r tabel pada N=54 dengan taraf signifikan 5% adalah 0,268,yang 

berarti thitung  lebih besar dari ttabel  (4,805 > 1,675 ). Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan Beban Kerja terhadap Kinerja dosen dikampus 

Universitas Muhammadiyah Kota Palopo. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Danang Sunyoto (2012)yang 

berpendapat bahwa kerja berlebihan merupakan beban kerja yang dapat 

menimbulkan ketegangan pada diri seseorang dan menimbulkan stres. Hal ini 

dapat disebabkan karena tingkat keahlian yang diminta terlalu tinggi, kecepatan 

kerja mungkin terlalu tinggi, dan volume pekerjaan mungkin terlalu banyak. 

Sedangkan menurut Koesomowidjojo (2017) yang menyatakan bahwa beban kerja 

adalah segala bentuk pekerjaan yang diberikan kepada sumber daya manusia 

untuk diselesaikan dalam kurun waktu tertentu.  

 Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Muthia Roza Linda, Megawati, dan Yusri Japrika (2014) yang berjudul “ Analisis 

pengaruh beban kerja , lingkungan kerja, dan motivasi terhadap kinerja pegawai 

badan kepegawaian daerah kabupaten pesisir selatan ”. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat hubungan signifikan beban kerja terhadap kinerja  pegawai. 
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2. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Dosen Universitas Muhammadiyah 

Kota Palopo. 

Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan Y = 14,489  + 0,355X2 

dengan thitung  sebesar 2,980 ttabel sebesar 1,675 pada taraf signifikan 5% adalah  

1,675, dan harga rtabel pada N=54 dengan taraf signifikan 5% adalah 0,268 yang 

berarti thitung lebih besar dari ttabel ( 2,980 > 1,675 ). Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja dosen dikampus 

Universitas Muhammadiyah Kota Palopo. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Danang Sunyoto (2012) yang 

menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar 

pekerja dan yang dapat mempengaruhi mereka dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan, misalnya kebersihan, musik, pencahayaan. Sedangkan menurut Herman 

Sofyan (2008) lingkungan kerja merupakan rangkaian faktor yang mempengaruhi 

kinerja fungsi atau kegiatan manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari 

faktor internal yang bersumber dari dalam organisasi.  

 Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Fikrahtunil Khasifah dan Rini Nugraeni (2015) yang berjudul “ Pengaruh disiplin 

krtja, beban kerja dab lingkungan kerja terhadap kinerjapegawai ”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap kinerja pegawai. 
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3. Pengaruh Beban Kerja dan Lingkungan Kerja secara bersama-sama terhadap 

Kinerja dosen dikampus Universitas Muhammadiyah Kota Palopo. 

Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan Y=14,489 + 0,621 + 

0,355 dan koefisien determinasi (R2) menunjukkan hasil 0,763 sedangkan Rtabel  

pada taraf signifikan  5% sebesar 0,268 ( Rhitung > Rtabel ). Hasil uji F menunjukkan 

Fhitung sebesar 35,468 lebih besar dari Ftabel  sebesar 3,18. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara Beban Kerja dan 

Lingkungan Kerja terhadap Kinerja dosen dikampus Universitas Muhammadiyah 

Kota Palopo. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Mangunegara (2006) yang 

mengemukakan bahwa kinerja ( prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Fachreza, Said Musnadi, M. Shabri Abd Majid (2018) dengan judul “ Pengaruh 

motivasi kerja, lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

dan dampaknya pada kinerja bank Aceh Syariah dikota Banda Aceh ”. Hasil 

penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang baik signifikan baik secara 

parsial maupun simultan mitivasi kerja karyawan terhadap kinerja bank aceh 

syariah di kota banda aceh.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh secara keseluruhan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh signifikan Beban Kerja terhadap Kinerja dosen dikampus 

Universitas Muhammadiyah Kota Palopo. 

2. Terdapat pengaruh signifikan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja dosen 

Universitas Muhammadiyah Kota Palopo. 

3. Terdapat pengaruh Beban Kerja dan Lingkungan Kerja secara simultan s( 

bersama-sama) terhadap Kinerja dosen Universita Muhammadiyah Kota 

Palopo.  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran – saran berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya, Penelitian ini memberikan informasi bahwa 

variabel Beban Kerja dan Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja 

dosen Universitas Muhammadiyah Kota Palopo. Hal ini menunjukkan bahwa 

Kinerja masih dipengaruhi oleh variabel lain. Oleh karena itu, diharapkan 

dalam penelitian selanjutnya untuk mengungkapkan faktor-faktor lain 

(variabel lain) yang berpengaruh terhadap besarnya Kinerja. 
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2. Bagi dosen, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Beban Kerja dan 

Lingkungan Kerja memberikan pengaruh  terhadap Kinerja, dosen diharapkan 

dapat melakukan pekerjaan yang maksimal agar kegiatan belajar mengajar 

dapat berjalan dengan baik. adapun Lingkungan Kerja sangat mendukung 

terhadap kinerja dosen karna melibatkan beberapa fasilitas-fasilitas kampus 

untuk menjamin kegiatan dosen didalam maupun diluar kampus, sehinggan 

Kinerja dosen sangat baik. 
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