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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian tentang pengaruh lingkungan 

kerja dan motivasi terhadap kinerja maka penelitian terdahulu dijadikan landasan 

peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh : 

Yunanda  ( 2012 ) dengan thema “ pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap 

Kepuasan Kerja dan Kinerja karuyawanpada Perum Jasa Tirta 1 Malang Bagian 

Laboratorium Kualitas Air. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh langsung antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, 

terdapat pengaruh langsung antara kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, 

dan terdapat pengaruh langsung antara lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja 

karyawan, serta terdapat pengaruh tidak langsung antara lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja karyawan pada Perum Jasa 

Tirta 1 Malang Bagian Laboratorium Kualitas Air.  

Kedua penelitian yang dilakukan Sri Purwati ( 2011 ) dengan thema Pengaruh 

Motivasi Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Anindya Mitra 

Internasional Yogyakarta. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

variabel kebutuhan akan prestasi dan kebutuhan akan kekuasaan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan sedangkan variabel kebutuhan akan afiliasi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerjan karyawan, dan secara serempak 
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ada pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi kerja ( kebutuhan akan 

prestasi, kebutuhan akan kekuasaan dan kebutuhan akan afiliasi ).  

Ketiga Doni Bachtiar (2011) dengan thema Pengaruh Motivasi dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. AQUA Tirta Investama di 

Klaten. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ada pengaruh motivasi 

kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. AQUA Tirta Investama di Klaten, ada 

pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. AQUA Tirta 

Investama di Klaten, dan ada pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja 

secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada PT. AQUA Tirta 

Investama di Klaten. 

Persamaan dari ke-3 penelitian terdahulu diatas yaitu, sama-sama 

menggunakan kinerja sebagai variabel terikatnya, sedangkan perbedaannya 

dengan penelitian ini yaitu, terdapat pada variabel bebasnya yang hanya 

menggunakan 2 variabel tidak ada penambahan variabel serta langsung berfokus 

pada satu bagian. 

B. Landasan Teori 

1. Kinerja  

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan Motivasi untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan.Seseorang sepatutnya memiliki derajat 

kesediaan dantingkat Motivasi tertentu. Kesediaan dan keterampilan 

seseorang tidaklah cukup efektif untukmengerjakan sesuatu tanpa 

pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagai mana 
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mengerjakan. Menurut Gibson (2003: 355), job performance adalah hasil 

dari pekerjaanyang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja 

kefektifan kinerja lainnya. 

Pengertian kinerja lainnya dikemukakan oleh Simanjuntak (2005:1) 

yang mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas 

pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian 

hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja 

adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan 

kelompok kerja di perusahaan tersebut.  

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau 

tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer 

sering tidak mengetahui betapa buruknya jika kinerja telah merosot 

sehingga perusahaan atau instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan-

kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan menandakan tanda-

tanda peringatan adanya kinerja yang menurun. Sumber daya sebagai aktor 

yang berperan aktif dalam menggerakan perusahaan atau organisasi dalam 

mencapai tujuannya. Kinerja mencerminkan catatan hasil (outcome) yang 

dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau suatu kegiatan tertentu selama 

suatu periode waktu tertentu untuk menunjukan sejauh mana pegawai dapat 

memenuhi tuntutan pekerjaan. Kinerja merupakan aspek penting dalam 

upaya pencapaian tujuan. 
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Pegawai yang memiliki kinerja baik, tentu lebih dapat diharapkan 

pencapaian tujuannya berhasil, dibandingkan pegawai yang kinerjanya 

buruk. Menurut Mathis and Jackson (2006: 381) mengemukakan bahwa 

kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang 

dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam 

periode waktu tertentu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja 

SDM adalah prestasi kerja, atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun 

kuantitas yang dicapai SDM persatuan periode waktu dalam melaksanakan 

tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

a. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja  

Tercapainya tujuan perusahaan hanya dimungkinkan karena upaya 

para pelaku yang terdapat pada perusahaan untuk memiliki kinerja yang 

baik.Para pemimpin sangat menyadari adanya perbedaan kinerja antara 

satu karyawan satu dengan karyawan lain yang berbeda dibawah 

pengawasannya. Walaupun karyawan-karyawan bekerja pada tempat yang 

sama, namun produktivitas mereka tidaklah sama.   

Untuk mengetahui kinerja seseorang harus ditetapkan standar kinerja 

sebagai tolak ukurnya. Standar kinerja masing-masing orang yang 

mempunyai pekerjaan sesuai jenis pekerjaan organisasi atau profesinya. 

Standar kinerja merujuk pada tujuan organisasi yang dijabarkan ke dalam 

tugas-tugas fungsionalnya. Dari standar yang telah ditentukan, tentunya 

terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kinerja seorang 
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individu. (Mathis and Jackson 2006:381) faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja adalah terdiri dari tiga faktor, yaitu : 

1) Kuantitas pekerjaan 

Jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh seseorang karyawan dalam 

kurun waktu tertentu berdasarkan standar kerja yang telah ditetapkan 

perusahaan. 

2) Kualitas pekerjaan 

Mutu produk yang dihasilkan dari produksi karyawan dalam 

waktu tertetntu sesuai standar mutu kualitas yang telah ditentukan oleh 

perusahaan. 

3) Ketepatan waktu  

Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yang menjadi 

tanggung jawab seseorang karyawan dan pencapaian target 

berdasarkan standar kerja waktu perusahaan. 

b. Penilaian Kinerja  

Penilaian kinerja merupakan usaha yang dilakukan pimpinan untuk 

menilai hasil kerja bawahannya. Penilaian kinerja (performance appraisal) 

adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah 

seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan 

tanggungjawabnya. Penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis 

dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian 
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dalam proses penafsiran atau penentuan nilai, kualitas atau status dari 

beberapa obyek orang ataupun sesuatu barang.   

Penilaian kinerja pegawai memiliki beberapa sasaran seperti yang 

dikemukakan dalam Mangkunegara, (2005: 11) yaitu:  

1) Membuat analisis kerangka dari waktu yang lalu secara 

berkesinambungan dan periodik baik kinerja karyawan maupun 

kinerja organisasi.  

2) Membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari para karyawan 

melalui keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat 

mengembangkan kemampuan dirinya. Atas dasar evaluasi 

kebutuhan pelatihan ini dapat menyelenggarakan program 

pelatihan dengan tepat. 

3) Menentukan sasaran dari kinerja yang akan datang dan 

memberikan tanggung jawab perorangan dan kelompok sehingga 

untuk periode selanjutnya jelas apa yang harus diperbuat oleh 

karyawan, mutu dan bahan baku yang harus dicapai, sarana dan 

prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

4) Menentukan potensi karyawan yang berhak memperoleh promosi, 

dan kalau berdasarkan hasil diskusi antara karyawan dengan 

pimpinan itu untuk menyusun suatu proposal mengenai sistem 

bijak (meritsystem) dan sistem promosi lainnya, seperti imbalan 

(yaitu reward system recommendation) 
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2. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan perlu diperhatikan, hal 

ini disebabkan karena lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung 

terhadap para karyawan. Lingkungan kerja yang kondusif dapat 

meningkatkan kinerja karyawan dan sebaliknya, lingkungan kerja yang 

tidak memadai akan dapat menurunkan kinerja karyawan. Kondisi 

lingkungan kerja dikatakan baik apabila manusia dapat melaksanakan 

kegiatan secara optimal, sehat, aman dan nyaman. Kesesuaian 

lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka waktu yang 

lama. Lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut tenaga kerja 

dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya 

rancangan sistem kerja yang efisien. 

Menurut Robbins (2010) lingkungan adalah lembaga-lembaga atau 

kekuatan-kekuatan diluar yang berpotensi mempengaruhi kinerja 

organisasi, lingkungan dirumuskan menjadi dua yaitu lingkungan 

umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum adalah segala 

sesuatu di luar organisasi yang memilki potensi untuk mempengaruhi 

organisasi. Lingkungan ini berupa kondisi sosial dan teknologi. 

Sedangkan lingkungan khusus adalah bagian lingkungan yang secara 

langsung berkaitan dengan pencapaian sasaran-sasaran sebuah 

organisasi. Herman Sofyandi (2008:38) mendefinisikan “Lingkungan 

kerja sebagai serangkaian faktor yang mempengaruhi kinerja dari 
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fungsi-fungsi/ aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia 

yang terdiri dari faktorfaktor internal yang bersumber dari dalam 

organisasi”. 

Danang Sunyoto (2012:43) mengemukakan “Lingkungan kerja 

adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat 

memengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankan, misalnya kebersihan, musik, penerangan dan lainlain.” 

Menurut Basuki dan Susilowati (2005:40) lingkungan kerja adalah 

segala sesuatu yang berada di lingkungan yang dapat mempengaruhi 

baik secara langsung maupun tidak langsung seseorang atau 

sekelompok orang di dalam melaksanakan aktivitasnya. 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2005:17) lingkungan kerja 

yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, target kerja yang 

menantang, pola komunikasi kerja yang efektif, iklim kerja dan 

fasilitas kerja yang relatif memadai. Alex S. Nitisemito (1992:183) 

menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada 

disekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. 

Menurut Sedarmayati (2009:21) definisi lingkungan kerja adalah 

sebagai berikut : “Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas 

dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seseorang 
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bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai 

perseorangan maupun sebagai kelompok”. 

Lingkungan kerja terdiri dari lingkungan fisik dan nonfisik yang 

melekat pada karyawan sehingga tidak dapat dipisahkan untuk 

mendapatkan kinerja karyawan yang baik. Menurut Sedarmayanti 

(2009:31) lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik 

yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi 

karyawan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 

Sedangkan lingkungan kerja nonfisik adalah semua keadaan yang 

terjadi berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan 

maupun dengan rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. 

Masalah lingkungan kerja dalam suatu organisasi sangatlah penting, 

dalam hal ini diperlukan adanya pengaturan maupun penataan faktor-

faktor lingkungan kerja dalam penyelenggaraan aktivitas organisasi. 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 

261/MENKES/SK/II/1998 Tentang: Persyaratan Kesehatan 

Lingkungan Kerja bahwa lingkungan kerja perkantoran meliputi 

semua ruangan, halaman dan area sekelilingnya yang merupakan 

bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja untuk kegiatan 

perkantoran. Persyaratan kesehatan lingkungan kerja dalam keputusan 

ini diberlakukan baik terhadap kantor yang berdiri sendiri maupun 

yang berkelompok. 
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Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja 

adalah segala sesuatu yang ada disekitar karyawan pada saat bekerja 

baik berupa fisik maupun nonfisik yang dapat mempengaruhi 

karyawan saat bekerja. Jika lingkungan kerja yang kondusif maka 

karyawan bisa aman, nyaman dan jika lingkungan kerja tidak 

mendukung maka karyawan tidak bisa aman dan nyaman. 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi Lingkungan Kerja 

Faktor-faktor lingkungan kerja yang diuraikan oleh Sedarmayanti 

(2009) yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi 

lingkungan kerja dikaitkan dengan kemampuan karyawan,diantaranya: 

1. Warna merupakan faktor yang penting untuk memperbesar 

efisiensi kerja para pegawai. Khususnya warna akan 

mempengaruhi keadaan jiwa mereka. Dengan memakai warna 

yang tepat pada dinding ruangan dan alat-alat lainnya, 

kegembiraan dan ketenangan bekerja para pegawai akan 

terpelihara. 

2. Kebersihan lingkungan kerja secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi seseorang dalam bekerja, karena apabila 

lingkungan kerja bersih maka karyawan akan merasa nyaman 

dalam melakukan pekerjaannya. Kebersihan lingkungan bukan 

hanya berarti kebersihan tempat mereka bekerja, tetapi jauh lebih 

luas dari pada itu misalnya kamar kecil yang berbau tidak enak 
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akan menimbulkan rasa yang kurang menyenangkan bagi para 

karyawan yang menggunakannya, untuk menjaga kebersihan ini 

pada umumnya diperlukan petugas khusus, dimana masalah biaya 

juga harus dipertimbangkan disini. 

3. Penerangan dalam hal ini bukan terbatas pada penerangan listrik 

saja, tetapi juga penerangan sinar matahari. Dalam melaksanakan 

tugas karyawan membutuhkan penerangan yang cukup, apabila 

pekerjaan yang dilakukan tersebut menuntut ketelitian. 

4. Pertukaran udara yang cukup akan meningkatkan kesegaran fisik 

para karyawan, karena apabila ventilasinya cukup maka kesehatan 

para karyawan akan terjamin. Selain ventilasi, konstrusi gedung 

dapat berpengaruh pula pada pertukaran udara. Misalnya gedung 

yang mempunyai plafond tinggi akan menimbulkan pertukaran 

udara yang banyak dari pada gedung yangmempunyai plafond 

rendah selain itu luas ruangan apabila dibandingkan dengan 

jumlah karyawan yang bekerja akan mempengaruhi pula pertukan 

udara yang ada. 

5. Jaminan terhadap keamanan menimbulkan ketenangan. Keamanan 

akan keselamatan diri sendiri sering ditafsirkan terbatas pada 

keselamatan kerja, padahal lebih luas dari itu termasuk disini 

keamanan milik pribadi karyawan dan juga konstruksi gedung 
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tempat mereka bekerja. Sehingga akan menimbulkan ketenangan 

yang akan mendorong karyawan dalam bekerja. 

6. Kebisingan merupakan suatu gangguan terhadap seseorang karena 

adanya kebisingan, maka konsentrasi dalam bekerja akan 

terganggu. Dengan terganggunya konsentrasi ini maka pekerjaan 

yang dilakukan akan banyak menimbulkan kesalahan atau 

kerusakan. Hal ini jelas akan menimbulkan kerugian. Kebisingan 

yang terus menerus mungkin akan menimbulkan kebosanan. 

7. Tata ruang merupakan penataan yang ada di dalam ruang kerja 

yang biasa mempengaruhi kenyamanan karyawan dalam bekerja. 

Menurut Robbins-Coulter (2010) lingkungan dirumuskan menjadi 

dua, meliputi lingkungan umum dan lingkungan khusus. 

b. Lingkungan Umum 

Segala sesuatu diluar organisasi yang memiliki potensi untuk 

mempengaruhi organisasi. Lingkungan ini berupa kondisi sosial dan 

kondisi teknologi yang meliputi: 

1. Fasilitas kerja adalah segala sesuatu yang digunakan, dipakai, 

ditempati, dan dinikmati oleh karyawan, baik dalam hubungan 

langsung dengan pekerjaan maupun kelancaran pekerjaan 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas atau prestasi 

kerja.Fasilitas alat kerja, seseorang karyawan atau pekerja tidak 

akan dapat melakukan pekerjaan tanpa disertai alat kerja. 
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2. Fasilitas perlengkapan kerja, semua benda yang digunakan dalam 

pekerjaan tetapi tidak langsung berproduksi, melainkan sebagai 

pelancar dan penyegar dalam pekerjaan. 

3. Fasilitas sosial, fasilitas yang digunakan oleh karyawan yang 

berfungsi sosial meliputi, penyediaan kendaraan bermotor, 

musholla dan fasilitas pengobatan. 

c. Lingkungan Khusus 

Lingkungan khusus adalah bagian lingkungan yang secara 

langsung berkaitan dengan pencapaian sasaran-sasaran sebuah 

organsasi yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-

tugas yang dibebankan. 

d. Indikator Lingkungan Kerja 

Indikator-indikator lingkungan kerja oleh Nitisemito 

(2002:183)yaitu sebagai berikut: 

1. Suasana kerja 

Suasana kerja adalah kondisi yang ada disekitar karyawan 

yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi 

pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Suasana kerja ini akan meliputi 

tempat kerja, fasilitas dan alat bantu pekerjaan, kebersihan, 

pencahayaan, ketenangan termasuk juga hubungan kerja antara 

orang-orang yang ada ditempat tersebut. 
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2. Hubungan dengan rekan kerja 

Hubungan dengan rekan kerja yaitu hubungan dengan 

rekan kerja harmonis dan tanpa ada saling intrik diantara sesama 

rekan sekerja. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

karyawan tetap tinggal dalam satu organisasi adalah adanya 

hubungan yang harmonis diantara rekan kerja. Hubungan yang 

harmonis dan kekeluargaan merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

3. Tersedianya fasilitas kerja 

Hal ini dimaksudkan bahwa peralatan yang digunakan untuk 

mendukung kelancaran kerja lengkap/mutakhir. Tersedianya 

fasilitas kerja yang lengkap, walaupun tidak baru merupakan salah 

satu penunjang proses dalam bekerja. 

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2009:28) indikator-

indikator lingkungan kerja yaitu sebagai berikut: 

1. Penerangan/cahaya di tempat kerja 

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi 

pegawai guna mendapat keselamatan dan kelancaran kerja, 

oleh sebab itu perlu diperhatikan adanya penerangan (cahaya) 

yang terang tetapi tidak menyilaukan. Cahaya yang kurang 

jelas (kurang cukup) mengakibatkan penglihatan menjadi 

kurang jelas, sehingga pekerjaan akan lambat, banyak 
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mengalami kesalahan, dan pada akhirnya menyebabkan 

kurang efisien dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga 

tujuan organisasi sulit tercapai. 

2. Sirkulasi udara ditempat kerja 

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk 

hidup untuk menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk proses 

metabolisme. Udara di sekitar dikatakan kotor apabila kadar 

oksigen dalam udara tersebut telah berkurang dan telah 

bercampur dengan gas atau bau-bauan yang berbahaya bagi 

kesehatan tubuh. Sumber utama adanya udara segar adalah 

adanya tanaman disekitar tempat kerja. Tanaman merupakan 

penghasil oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. 

3. Kebisingan di tempat kerja 

Salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar 

untuk mengatasinya adalah kebisingan, yaitu bunyi yang tidak 

dikehendaki oleh telinga. Tidak dikehendaki, karena terutama 

dalam jangka panjang bunyi tersebut dapat mengganggu 

ketenangan bekerja, merusak pendengaran, dan menimbulkan 

kesalahan komunikasi, bahkan menurut penelitian, kebisingan 

yang serius dapat menyebabkan kematian. 

4. Bau tidak sedap di tempat kerja 
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Adanya bau-bauan di sekitar tempat kerja dapat dianggap 

sebagai pencemaran, karena dapat mengganggu konsentrasi 

bekerja, dan bau-bauan yang terjadi terus-menerus dapat 

mempengaruhi kepekaan penciuman. Pemakaian “air 

condition” yang tepat merupakan salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk menghilangkan bau-bauan yang 

mengganggu disekitar tempat kerja. 

5. Keamanan di tempat kerja 

Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap 

dalam keadaan aman maka perlu diperhatikan adanya 

keamanan dalam bekerja. Oleh karena itu faktor keamanan 

perlu diwujudkan keberadaannya. Salah satu upaya untuk 

menjaga keamanan ditempat kerja, dapat memanfaatkan 

tenaga Satuan Petugas Pengaman (SATPAM). Dari dua 

pendapat yang berbeda yaitu dari Nitisemito (2002:183) dan 

Sedarmayanti (2009:28) tentang lingkungan kerja diharapkan 

terciptanya lingkungan kerja yang kondusif sehingga 

karyawan akan betah dalam bekerja. 

3. Motivasi 

Perusahaan menyadari bahwa motivasi kerja karyawan sangat 

berpengaruh terhadap laju pertumbuhan perusahaan. Banyak faktor yang 

mempengaruhi motivasi kerja seseorang. Salah satu faktor yang 
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mempengaruhi keberhasilan satu perusahaan adalah terhadap mengolah 

sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini merupakan penggerak 

utama dalam operasional perusahaan, terhadap kata lain sumber daya 

manusia ini sangat berperan dalam memajukan perusahaan. Pihak 

perusahaan tidak hanya mengharapkan karyawan yang mampu, cakap, 

dan terampil akan tetapi yang terpenting adalah mereka mau bekerja giat 

dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Sehingga 

pihak manajemen perusahaan perlu memotivasi karyawan agar karyawan 

meningkatkan disiplin kerja dan meningkatkan kepuasan kerjanya. 

Motivasi bagi karyawan sangat penting untuk meningkatkan gairah 

dan semangat kerja, karyawan akan memiliki motivasi sesuai terhadap 

kemampuannya apabila perusahaan dapat memenuhi kebutuhan 

karyawan. Usaha untuk memotivasi berarti memunculkan faktor-faktor 

(motif) yang mendorong orang berperilaku tertentu. Motif dapat diartikan 

sebagai daya pendorong (driving force) yang menggerakan manusia untuk 

bertingkah laku dan bertindak untuk mencapai tujuan tertentu, dimana 

daya pendorong tersebut dapat berupa kebutuhan maupun keinginan. 

Hasibuan (2003) motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti 

dorongan atau daya penggerak. Dalam pemberian motivasi instansi 

mempunyai kesamaan tujuan, ada beberapa tujuan yang dapat diperoleh 

antara lain meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai, 

meningkatkan prestasi kerja pegawai, menciptakan suasana dan hubungan 
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kerja yang baik, meningkatkan loyalitas, kreatifitas dan partisipasi, 

meningkatkan tingkat kesejahteraan pegawai dan meningkatkan rasa 

tanggung jawab pegawai terhadap tugas. Sedangkan menurut 

Mangkunegara (2005) berpendapat bahwa motivasi merupakan proses 

yang berperan pada intensitas, arah, dan lamanya berlangsung upaya 

individu kearah pencapaian sasaran. 

Setelah melihat beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

pada dasarnya kebutuhan dan keinginan pribadi seseorang dapat 

melandasi atau berpengaruh kepada perilaku individu tersebut. Dimana 

perilaku individu tersebut tercipta karena adanya interaksi dengan 

lingkungannya, yang memberikan  dampak kebutuhan tersebut semakin 

bervariasi. Dengan demikian motivasi dapat mempengaruhi setiap 

perilaku individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi setiap perilaku 

individu yaitu keinginan, tujuan, kebutuhan atau dorongan-dorongan 

tertentu yang ditunjukan melalui tindakan-tindakan individu. 

a. Teori Motivasi 

Untuk menjelaskan tentang beberapa teori motivasi, berikut ini 

akan dikemukakan teori-teori motivasi yang dikutip Hasibuan (2003) 

dan Mangkunegara (2005), yaitu : 

1) Teori Kebutuhan Abraham Maslow 

Maslow mengemukakan bahwa motivasi adalah dorongan 

kerja yang timbul pada diri seseorang untuk memenuhi 
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kebutuhannya. Teori ini menitik beratkan pada faktor-faktor dala 

diri seseorang, yang menggerakan, mengarahkan, mendukung, dan 

menghentikan perilaku. Yang termasuk dalam kelompok teori ini 

adalah teori Hierarki Kebutuhan – Maslow. 

Abraham Maslow, penyusun teori ini, menghipotesiskan 

bahwa dalam diri setiap manusia terdapat lima tingkatan 

kebutuhan, yaitu : 

1. Kebutuhan fisiologis, termasuk lapar, haus, tempat berteduh, 

dan kebutuhan badaniah lainnya. 

2. Kebutuhan rasa aman, termasuk keamanan dan perlindungan 

terhadap gangguan fisik serta emosional. 

3. Kebutuhan sosial, termasuk kasih sayang, penerimaan oleh 

masyarakat, keanggotaan kelompok. 

4. Kebutuhan penghargaan, termasuk harga diri, kemandirian, 

keberhasilan, status, pengakuan, dan perhatian. 

5. Kebutuhan akan aktualisasi diri, termasuk kemampuan 

berkembang, kemampuan, kemampuan mencapai sesuatu, 

kemampuan mencukupi diri sendiri. 

2) Metode Motivasi 

Menurut Hasibuan (2003) terdapat dua metode motivasi yang 

biasa digunakan oleh perusahaan atau manajer, yaitu : 

a) Motivasi Langsung (Direct Motivation) 
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Motivasi langsung adalah motivasi (materil dan 

nonmateril) yang diberikan secara langsung kepada setiap 

individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta 

kepuasannya. Jadi sifatnya khusus, seperti pujian, 

penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, dan bintang jasa. 

b) Motivasi Tak Langsung (Inderect Motivation) 

Motivasi tak langsung adalah motivasi yang diberikan 

hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta 

menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas sehingga para 

karyawan betah danbersemangat melakukan pekerjaannya. 

Misalnya, kursi yang empuk, mesin-mesin yang baik, ruang 

kerja yang terang dan nyaman, suasana pekerjaan yang serasi, 

serta penempatan yang tepat. Motivasi tidak langsung besar 

pengaruhnya untuk merangsang semangat bekerja karyawan 

sehingga produktif. 

c) Proses Motivasi 

Menurut Hasibuan (2003), mengatakan bahwa proses 

motivasi adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan 

Dalam proses motivasi perlu ditetapkan terlebih dahulu 

tujuan organisasi, baru kemudian para karyawan 

dimotivasi kearah tujuan itu. 
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2. Mengetahui Kepentingan 

Hal yang penting dalam proses motivasi adalah 

mengetahui keinginan karyawan dan tidak hanya melihat 

dari sudut kepentingan pimpinan atau perusahaan saja. 

3. Komunikasi Efektif 

Dalam proses motivasi yang dilakukan komunikasi yang 

baik dengan bawahan. Bawahan harus mengetahui apa 

yang akan diperolehnya dan syarat apa saja yang harus 

dipenuhinya supaya insentif tersebut diperolehnya. 

4. Integrasi Tujuan 

Proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan 

organisasi dan tujuan kepentingan karyawan. Tujuan 

organisasi adalah needcomplex yaitu untukmemeperoleh 

laba serta perluasan perusahaan, sedangkan tujuan individu 

karyawan adalah pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. 

Jadi, tujuan organisasi dan tujuan karyawan harus 

disatukan dan untuk itu penting adanya penyesuaian 

motivasi. 

5. Fasilitas 

Manajer penting untuk memberikan bantuan fasilitas 

kepada organisasi dan individu karyawan yang akan 
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mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan, seperti 

memberikan bantuan kendaraan kepada salesman. 

6. Team Work 

Manajer harus membentuk team work yang terkoordinasi 

baik yang bisa mencapai tujuan perusahaan. Team work 

penting karena dalam suatu perusahaan biasanya terdapat 

banyak bagian. 

b. Jenis-Jenis Motivasi 

Menurut Hasibuan (2003) ada dua jenis motivasi, yaitu : 

1. Motivasi Positif 

Motivasi positif maksudnya manajer memotivasi 

(merangsang) bawahan dengan memberikan hadiah kepada 

mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dengan 

motivasi positif, semngat kerja bawahan akan meningkat 

karena umumnya manusia senang menerima yang baik- baik 

saja. 

2. Motivasi Negatif 

Motivasi negatif maksudnya manajer memotivasi 

bawahannya dengan standar mereka akan mendapatkan 

hukuman. Dengan motivasi negative ini semangat bekerja 

bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat 
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karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka waktu 

panjang dapat berakibat kurang baik. 

Dalam praktek, kedua jenis motivasi di atas sering 

digunakan oleh suatu perusahaan. Penggunaannya harus 

tepat dan seimbang supaya dapat meningkatkan semangat 

kerja karyawan. Yang menjadi masalah ialah kapan motivasi 

positif atau motivasi negatif dapat efektif merangsang gairah 

kerja karyawan. Motivasi positif efektif untuk jangka 

panjang sedangkan motivasi negatif efektif untuk jangka 

pendek. Akan tetapi, manajer harus konsisten dan adil dalam 

menerapkannya. 

c. Tujuan Motivasi 

Pada hakekatnya pemberian motivasi kepada pegawai tersebut 

mempunyai tujuan yang dapat meningkatkan berbagai hal, 

menurut Hasibuan (2003) tujuan pemberian motivasi kepada 

karyawan adalah untuk : 

1) Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

2) Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

3) Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. 

4) Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 

5) Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

6) Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 
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7) Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. 

8) Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 

9) Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-

tugasnya. 

10) Meningkatkan efesiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. 

d. Indikator-indikator Motivasi 

Menurut Maslow dalam Hasibuan (2003), menjelaskan bahwa 

motivasi kerja karyawan dipengaruhi oleh kebutuhan fisik, 

kebutuhan akan keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial, 

kebutuhan akan penghargaan diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. 

Kemudian dari faktor kebutuhan tersebut diturunkan menjadi 

indikator-indikator untuk mengetahui motivasi kerja karyawan, 

yaitu : 

1. Fisioligis atau kebutuhan fisik, ditunjukan dengan pemberian 

gaji yang layak kepada pegawai, pemberian bonus, uang 

makan, uang transportasi, fasilitas perumahan dan lain 

sebagainya. 

2. Keamanan, ditunjukan dengan fasilitas keamanan dan 

keselamatan kerja yang diantaranya seperti adanya jaminan 

sosial tenaga kerja, dana pension, tunjangan kesehatan, 

asuransi kesehatan, dan perlengkapan keselamatan kerja. 
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3. Sosial, ditunjukan dengan melakukan interaksi dengan 

orang lain yang diantaranya dengan menjalin hubungan kerja 

yang harmonis, kebutuhan untuk diterima dalam kelompok 

dan kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. 

4. Penghargaan, ditunjukan dengan pengakuan dan penghargaan 

berdasarkan kemampuan, yaitu kebutuhan untuk dihormati 

dan dihargai oleh karyawan lain dan pimpinan terhadap 

prestasi kerjanya. 

5. Aktualisasi diri, ditunjukan dengan sifat pekerjaan yang 

menarik dan menantang, dimana karyawan tersebut akan 

mengerahkan kecakapannya, kemampuan, keterlampilan, dan 

potensinya. Dalam pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan 

oleh perusahaan dengan menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan. 

 

4. Hubungan Lingkungan Kerja dan Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2004:68), lingkungan kerja mempunyai 

hubungan yang sangat erat terhadap kinerja karyawan. Motif 

berprestasi yang perlu dimiliki oleh karyawan harus ditumbuhkan dari 

dalam diri sendiri dan dari lingkungan kerja, karena motif berprestasi 

yang ditumbuhkan dari dalam diri sendiri akan membentuk suatu 
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Lingkungan kerja (X1) 

kekuatan diri dan jika situasi lingkungan kerja turut menunjang maka 

pencapaian kinerja akan lebih mudah. 

5. Hubungan Motivasi dan Kinerja 

Menurut Mangkunegara,(2005:14) menyatakan bahwa terdapat 

hubungan antara motivasi kerja terhadap kinerja. Faktor yang 

mempengaruhi kinerja diantaranya yaitu motivasi kerja. Hal ini 

didukung oleh pernyataan Simamora (2004:50) yang menyatakan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, diantaranya faktor 

psikologis, dalam faktor ini terdapat variabel motivasi kerja terhadap 

pekerjaannya sendiri. Berdasarkan dari pernyataan diatas bahwa 

terdapat hubungan antara motivasi kerja terhadap kinerja. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

Pada kerangka pemikiran diatas merupakan perumusan untuk 

memperjelas pola pikir dalam melakukan penelitian mengenai 

lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. 

Motivasi (X2) 

Kinerja (Y) 
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Hakamindo Petro Chem. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

variabel kinerja (Y), sedangkan variabel bebas adalah Lingkungan 

kerja (X1), dan motivasi kerja (X2). 

Menurut Sedamaryanti (2009:21) definisi lingkungan kerja adalah 

keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan 

sekitarnya dimana sesorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan 

kerjanya baik sebagai perseorangan maupun kelompok, dengan 

indikator; lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik 

. Mathis and Jackson (2006:381) mengemukakan bahwa kinerja 

adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang 

dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

dalam periode waktu tertentu. Adapun indikator yang digunakan pada 

variabel kinerja adalah kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, dan 

ketepatan waktu. 

Menurut Maslow yang dikutip Hasibuan (2003), menjelaskan 

bahwa motivasi kerja karyawan dipengaruhi oleh kebutuhan fisik, 

kebutuhan akan keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial, 

kebutuhan akan penghargaan diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. 

Kemudian dari faktor kebutuhan tersebut diturunkan menjadi 

indikator-indikator untuk mengetahui motivasi kerja karyawan, yaitu : 
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fisioligis atau kebutuhan fisik, keamanan, sosial, penghargaan, 

aktualisasi diri. 

D. Hipotesis 

Dari rumusan masalah yang dikemukakan, maka hipotesis yangdapat diajukan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunanda  ( 2012 ) dengan 

thema “ pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja 

karuyawan pada Perum Jasa Tirta 1 Malang Bagian Laboratorium Kualitas Air. 

Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung 

antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, terdapat pengaruh langsung 

antara kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, dan terdapat pengaruh 

langsung antara lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan, serta 

terdapat pengaruh tidak langsung antara lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan melalui kepuasan kerja karyawan pada Perum Jasa Tirta 1 Malang 

Bagian Laboratorium Kualitas Air. 

H 1: Terdapat pengaruh secara signifikan pada variabel Lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan PT. Hakamindo Petro Chem.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Purwati ( 2011 ) dengan 

thema Pengaruh Motivasi Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Anindya Mitra Internasional Yogyakarta. Dengan hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa variabel kebutuhan akan prestasi dan kebutuhan akan 

kekuasaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan sedangkan variabel 
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kebutuhan akan afiliasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerjan karyawan, 

dan secara serempak ada pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi kerja 

(kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan dan kebutuhan akan 

afiliasi). 

H 2: Variabel Motivasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja 

karyawan PT. Hakamindo Petro Chem.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Doni Bachtiar (2011) 

dengan thema Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Aqua Tirta Investama di Klaten. Dengan hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Aqua Tirta Investama di Klaten, ada pengaruh lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan PT. Aqua Tirta Investama di Klaten, dan ada 

pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Aqua Tirta Investama di Klaten. 

H 3: Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel 

Lingkungan kerja dan motivasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap 

kinerja karyawan PT. Hakamindo Petro Chem. 
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