
1 
 

 

BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Motivasi kerja para karyawan pada dasarnya merupakan dorongan 

seorang karyawan dalam bekerja di perusahaan. Adapun yang dapat dilakukan 

oleh seorang manajer dalam menggerakkan bawahan untuk mencapai tujuan 

yang pada akhirnya harus dapat memberikan motivasi kepada karyawan. 

Dukungan atas motivasi kerja para karyawan dapat terwujud apabila kebutuhan 

yang ada pada diri setiap karyawan dapat terpenuhi, sehingga dapat dikatakan 

bahwa tinggi rendahnya motivasi kerja karyawan dapat dipengaruhi oleh 

seberapa jauh pemenuhan kebutuan dari masing-masing karyawan. Pemenuhan 

kebutuhan karyawan adalah faktor yang penting untuk menciptakan dorongan 

atau motivasi terhadap karyawan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik 

yang pada akhirnya tujuan organisasi dapat tercapai. 

Manusia dalam hal ini pegawai adalah mahluk sosial yang menjadi 

kekayaan utama bagi setiap organisasi, mereka menjadi perencana, pelaksana, 

dan pengendali yang selalu berperan aktif dalam mewujudkan tujuan organisasi. 

Pegawai menjadi pelaku yang menunjang tercapainya tujuan, mempunyai 

pikiran, perasaan dan keinginan yang dapat mempengaruhi sikap-sikap negatif 

hendaknya dihindarkan sedini mungkin. Untuk mengembangkan sikap-sikap 

positif tersebut kepada pegawai, sebaiknya pimpinan harus terus memotivasi 

para pegawainya dalam bekerja di perusahaan. (Jurnal Manajemen dan Bisnis 

Sriwijaya, Volume 3 No. 6 Desember 2005). 

Hasil penelitian Noviani (2007) ditemukan bahwa motivasi orang Koja 

menjadi PNS adalah adanya kebutuhan aktualisasi diri dan rasa aman dalam 

bekerja. Motivasi menjadi PNS ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

kebebasan memilih pekerjaan sesuai minat dan bakat, sosialisasi informasi PNS, 

kecenderungan tipe kepribadian sosial, dan dukungan sosial. Penemuan 

tambahan dari penelitian ini adalah adanya beberapa faktor yang mempengaruhi 

motivasi bekerja setelah menjadi PNS. Faktor-faktor tersebut antara lain: 

kebutuhan pertumbuhan karir, tanggung jawab akan pekerjaan, makna status 
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PNS, kondisi lingkungan kerja, beban kerja, kebutuhan akan pendapatan, dan 

dukungan keluarga. 

Selain itu hasil penelitian Solihat (2010) menunjukkan bahwa peranan 

motivasi kerja dan kemampuan kerja karyawan dalam upaya peningkatan 

produktivitas kerja karyawan merupakan perwujudan dari tingginya motivasi 

kerja dan kemampuan kerja karyawan yang diberikan karyawan pada saat 

melakukan pekerjaan. Dengan demikian semakin tingginya motivasi kerja para 

karyawan akan memberikan dukungan atau dampak positif atas upaya 

perusahaan dalam pencapaian kinerja atau produktivitas kerja secara maksimal. 

Pada dasarnya penggunaan tenaga kerja yang efektif merupakan kunci 

keberhasilan perusahaan, untuk itu dibutuhkan kebijakan dalam menggunakan 

tenaga kerja agar mau bekerja lebih produktif sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. Salah satu faktor pendukung yang dapat menentukan hasil kerja yaitu 

terkait dengan kondisi atau lingkungan kerja yang mampu mendukung segala 

aktivitas perusahaan. Pihak manajemen mempunyai kaitan yang erat dengan 

upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki sumber daya perusahaan, 

sebab keberhasilan manajemen dalam menggerakkan karyawan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung pada pengetahuan pimpinan atau 

pihak manajemen yang salah satunya yaitu mengenai kondisi lingkungan kerja 

dimana karyawan bekerja. Kondisi lingkungan kerja tersebut mencakup 

mengenai lokasi luar gedung sampai jumlah pencahayaan dan suara yang 

menimpa meja kerja atau ruang kerja seorang tenaga kerja (Munandar, 

2001:134). 

Lingkungan kerja yaitu merupakan suatu lingkungan dimana karyawan 

melakukan aktivitasnya atau pekerjaan sehari-hari, dimana salah satu unsur dari 

lingkungan kerja karyawan yaitu mengenai tata letak ruang yang terdapat di 

perusahaan. Faktor tersebut secara langsung terkait dengan kondisi kerja yang 

terdapat di perusahaan. Kondisi kerja merupakan suatu kondisi yang terjadi pada 

perusahaan dimana para karyawan bekerja, dimana kondisi tersebut telah 

dipersiapkan oleh pihak manajemen perusahaan. Tata ruang kantor akan 

memberikan dukungan atas upaya para karyawan dalam memaksimalkan 

potensinya sehingga segala aktivitas atau pekerjaan dapat diselesaikan secara 
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maksimal. Tata ruang pada dasarnya merupakan kondisi penyusunan tata letak 

peralatan kerja yang digunakan sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat 

berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Suatu faktor penting 

yang turut menentukan kelancaran atas aktivitas operasional adalah penyusunan 

tata letak peralatan dengan sebaik-baiknya (The Liang Gie, 2000:186). 

Dalam penyusunan tata letak ruang faktor penting yang turut menentukan 

atas kelancaran adalah penyusunan alat-alat kerja dan perlengkapan kantor 

dengan sebaik mungkin. Terdapat empat keuntungan yang dapat diperoleh oleh 

perusahaan apabila memperhatikan tata ruang terkait dengan proses penyelesaian 

pekerjaan, yaitu sebagai berikut: Mencegah penghamburan tenaga dan waktu 

para pegawai karena berjalan modar-mandir yang sebetulnya tidak perlu. 

Menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan. Memungkinkan 

pemakaian ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai tertentu dapat 

digunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya. Mencegah para pegawai 

di bagian lain merasa terganggu oleh publik yang akan menemui suatu bagian 

tertentu. (The Liang Gie, 2000:188). Upaya untuk memberikan jaminan atas 

motivasi tersebut berkaitan dengan persepsi pegawai atas keberadaan tata ruang 

yang terdapat di perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian Anugerahati (2010) diperoleh hasil bahwa 

tata ruang pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kudus 

menggunakan sistem tata ruang terbuka dan sistem tata ruang tertutup. 

Lingkungan fisik :(1) Pencahayaan, pencahayaan utama yang sering digunakan 

adalah pencahayaan sinar matahari,(2) Warna, warna dominan yang digunakan 

pada Dinas adalah warna kuning kecoklatan,(3) Udara, pertukaran udara yang 

ada pada tiap ruangan menggunakan saluran udara yang ada pada setiap sisi atas 

ruangan dan di lengkapi dengan jendela kaca,(4) Suara, suara yang mengganggu 

berasal dari internal kantor sendiri. 

Pada sisi yang lain persepsi pada dasarnya merupakan proses bagaimana 

seseorang pegawai untuk menyeleksi mengatur dan menginteprestasikan 

masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan atas 

kondisi tata ruang yang terdapat di perusahaan. Dengan adanya persepsi positif 

atas keberadaan tata ruang tersebut akan dapat memberikan dukungan atas upaya 
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pegawai untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki. Hasil penelitian Herisman 

(2006) dengan judul hubungan persepsi dan motivasi kerja pegawai administrasi 

dalam rangka meningkatkan kinerja pada Pengadilan Negeri Bengkulu 

menunjukkan bahwa hasil korelasi berganda atau korelasi secara bersama-sama 

antara persepsi dan motivasi dengan kinerja. Diperoleh nilai R sebesar 0,584 

artinya hubungan antara persepsi dan motivasi dengan kinerja sebesar 0,584. 

Nilai Koefisien Determinasi (R2) sebesar 0,341 artinya kontribusi variabel 

persepsi dan motivasi terhadap kinerja sebesar 34,1%, sementar 65,9% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Dengan demikian persepsi seorang 

karyawan atas pekerjaan yang harus diselesaikan memiliki keterkaitan atas upaya 

untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dan pada akhirnya pencapaian 

kinerja secara maksimal dapat terwujud. 

Berdasarkan hasil penelitian Nofrinaldi, Meliala dan Utarini (2006) 

menunjukkan bahwa pada dasarnya persepsi terhadap sistem pembagian jasa 

pelayanan berhubungan dengan kinerja secara signifikan dan cukup kuat. 

Korelasi antara persepsi dengan kinerja pada kelompok dokter sangat kuat, 

sedangkan pada kelompok paramedis kekuatan korelasi antara persepsi dengan 

kinerja dalam kategori cukup kuat. Dengan demikian menunjukkan bahwa 

persepsi dapat mencerminkan tingkat efektivitas atas pencapaian atau kondisi 

yang dirasakan oleh seseorang. (Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 

09, No. 2 Juni 2006). 

Demikian pula halnya dengan persepsi seorang pegawai atas tata ruang 

yang terdapat di perusahaan akan memberikan jaminan bahwa aktivitas para 

pegawai telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan beberapa keuntungan tersebut maka dengan sendirinya dengan 

penataan ruang di tempat kerja maka perusahaan dapat secama maksimal untuk 

menggunakan segala bentuk potensi yang dimiliki oleh karyawan. Penggunaan 

tata ruang kerja yang tepat secara efektif mampu memberikan kepuasan kerja 

para pegawai terhadap pekerjaan yang dilakukan maupun memberikan kesan 

yang mendalam bagi pegawai. (Quible, 2002). Pada sisi yang lain melalui tata 

ruang kantor yang tepat akan meningkatkan motivasi para karyawan dalam 

bekerja. Seorang pimpinan perusahaan mempunyai kaitan yang erat dengan 
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motivasi, sebab keberhasilan manajemen dalam menggerakkan orang lain dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung pada pengetahuan 

pimpinan perusahaan mengenai hakekat motivasi serta kemampuan teknik 

menciptakan situasi, sehingga menumbuhkan dorongan bagi karyawan untuk 

berbuat atau berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki organisasi dan 

memberikan jaminan atas motivasi kerja karyawan di perusahaan. 

Hasil penelitian Setyowati (2008) diperoleh hasil bahwa kegiatan yang 

dilaksanakan di dalam kantor ini akan berjalan dengan baik apabila terdapat tata 

ruang yang baik dan berkualitas yaitu yang dapat memberikan manfaat antara 

lain: 1) arus pekerjaan dapat berjalan lancar,  2) lalu lintas dalam kantor lebih 

baik, 3) mempermudah pengawasan, 4) dapat mendatangkan suasana kerja yang 

menyenangkan, 5) mengurangi ketegangan dan kecapaian yang akhirnya dapat 

membangkitkan semangat kerja dan meningkatkan efisiensi kerja. (Moekijat, 

2002: 123-124). Jika kita amati di lapangan, masih belum banyak ditemukan 

hasil penelitian dalam bidang perkantoran khususnya tata ruang kantor. Padahal 

seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa tata ruang kantor sangat 

berpengaruh terhadap proses ketatausahaan di sebuah lembaga pendidikan yaitu 

di SMA Negeri se-Kota Malang. 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, yang menyatakan tata ruang 

kantor dapat menjadi salah satu faktor pendukung upaya pemilik perusahaan 

dalam meningkatkan motivasi kerja, maka secara khusus akan dibahas mengenai 

kondisi tersebut melalui penelitian dengan judul “Hubungan Antara Persepsi 

Tentang Tata Ruang Kantor Dengan Motivasi Kerja Pegawai” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah  yang 

dirumuskan oleh peneliti adalah: Apakah terdapat hubungan antara persepsi 

tentang tata ruang kantor dengan motivasi kerja pegawai ? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan antara persepsi tentang tata ruang kantor dengan 

motivasi kerja pegawai. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan 

informasi bagi disiplin ilmu Psikologi pada umumnya dan pada khususnya 

ilmu Psikologi Industri dan Organisasi. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi para mahasiswa 

terkait dengan tata ruang kantor dan motivasi kerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


