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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan serta dasar dari 

penelitian selanjutnya. Hal ini di lakukan agar hasil nanti dari penelitian yang 

diperoleh dapat akurat dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kepada 

semua pihak. Dibawah ini adalah penelitian terdahulu : 

Tabel 2.1 

Tabulasi Penelitian Terdahulu 

No Keterangan Uraian 

1. Nama 

peneliti dan 

judul 

penelitian 

Asrianto (2013), pengaruh motivasi kerja dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. Kalika Intergraha 

di Semarang 

Tujuan 

penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh : 

1. Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan CV. Kalika

Intergraha Semarang.

2. Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan CV.

Kalika Intergraha Semarang.

3. Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja secara simultan

terhadap Kinerja Karyawan CV. Kalika Intergraha

Semarang.



9 
 

Lanjutan Tabel 2.1 Tabulasi Penelitian Terdahulu 

No Ketarangan Uraian 

 Metode 

penelitian 

Regresi linier berganda 

Hasil 

penelitian 

Terdapat pengaruh antara motivasi kerja dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan CV Kalika Integraha 

Semarang secara simultan. 

2 Nama 

peneliti dan 

judul 

penelitian 

Kusuma (2013), pengaruh motivasi dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan Hotel Muria Semarang 

Tujuan 

penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh : 

1. Motivasi terhadap Kinerja Karyawan Hotel Muria 

Semarang  

2. Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Hotel 

Muria Semarang  

3. Motivasi dan Linkungan Kerja secara bersama-sama 

terhadap Kinerja Karyawan Hotel Muria Semarang   

Metode 

penelitian 

Analisis Deskriptif Presentase, Analisis Regresi Linier 

Berganda 

Hasil 

penelitian 

Motivasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama 

memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan   
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Lanjutan Tabel 2.1 Tabulasi Penelitian Terdahulu 

No Keterangan Uraian 

3 Nama 

penelitian 

dan judul 

penelitian 

Pratama (2015), pengaruh motivasi kerja dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Sleman  

Tujuan 

penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh:  

1. Motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PDAM 

Kabupaten Sleman.  

2. Lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

PDAM Kabupaten Sleman.  

3. Motivasi kerja dan lingkungan kerja secara simultan 

terhadap kinerja karyawan pada PDAM Kabupaten Sleman. 

Metode 

penelitian 

Analisis Deskriptif, Pengujian Prasyarat Analisis 

Hasil 

penelitian 

Motivasi kerja (X1) dan lingkungan kerja (X2) berpengaruh 

positif secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan (Y) 

PDAM Kabupaten Sleman. 

 

B. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan 

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance 

yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang. Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung 

jawab yang diberikan (Mangkunagara, 2002). Kinerja adalah hasil atau 
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tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu 

dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, 

seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah 

ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2005).  

Mathis dan Jackson (2006) menyatakan bahwa kinerja pada 

dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. 

Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-

masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.  

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Handoko (2001:193) faktor-faktor kinerja juga dipengaruhi oleh 

motivasi, kepuasan kerja, tingkat stres, kondisi fisik pekerjaan, sistem 

kompensasi, desain pekerjaan, komitmen terhadap organisasi dan 

aspek-aspek ekonomis, teknis serta keperilakuan lainnya. Menurut 

Kuswandi (2004:27), ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan, antara lain sebagai berikut : 

1) Kepuasan karyawan 

Kepuasan karyawan merupakan salah satu factor yang sangat 

penting untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Kepuasan 

karyawan mencerminkan perasaan seseorang tehadap pekerjaannya. 

Ketika seseorang merasakan kepuasan dalam bekerja, tentunya ia 

akan berupaya semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan 
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yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya. Dengan 

demikian kinerja meningkat secara optimal. 

2) Kemampuan karyawan  

Kinerja individual karyawan juga dipengaruhi oleh kemampuan 

yang dimiliki oleh karyawan itu sendiri. Karyawan dengan 

kemampuan teknis maupun operasional yang tinggi untuk sebuah 

tugas akan meningkat semangat kerjanya. Seorang karyawan merasa 

termotivasi dan memiliki kinerja yang baik, jika ia memiliki 

pengetahuan yang memadai terhadap bidang tugas dan tanggung 

jawabnya. Oleh karena itu, manajemen hendaknya melakukan suatu 

upaya untuk meningkatkan pengetahuan karyawan baik melalui 

pendidikan formal, pelatihan, akses informasi maupun pengalaman.  

3) Kepemimpinan 

Kepemimpinan memegang peranan penting dalam usaha 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Baik tidaknya 

suatu kepemimpinan akan menentukan kinerja karyawan. 

Kepemimpinan yang menggairahkan karyawan merupakan sumber 

motivasi, sumber semangat dan sumber disiplin dalam 

melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab mereka. Oleh 

karena itu, perusahaan yang ingin sukses harus menunjukkan 

kepemimpinan yang baik agar karyawan mempunyai semangat kerja 

yang tinggi untuk mencapai tujuan perusahaan.  
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4) Motivasi  

Keberhasilan pengelolaan perusahaan sangat ditentukan oleh 

evektifitas kegiatan pendayagunaan sumberdaya manusia. Karena 

itu manajer harus memiliki teknik-teknik untuk dapat memelihara 

dan mempertahankan kinerja karyawan, salah satunya dengan 

memberikan motivasi kepada karyawan agar dapat bekerja secara 

optimal.  

5) Lingkungan kerja  

Terciptanya lingkungan kerja yang baik fisik maupun non fisik 

yang kondusif merupakan factor yang memiliki kontribusi besar 

dalam meningkatkan kepuasan kerja pegawai. Lingkungan kerja 

yang nyaman bagi karyawan dapat meningkatkan kinerja. 

Sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat 

menurunkan kinerja dan akhirnya menurunkan motivasi kerja 

karyawan.    

b. Karakteristik Kinerja Karyawan  

Karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi adalah sebagai 

berikut (Mangkunegara, 2000:68):  

1) Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi.   

2) Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi.   

3) Memiliki tujuan yang realistis.   

4) Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk 

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

kegiatan kerja yang dilakukannya.   

6) Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah 

diprogramkan. 

c. Indikator-Indikator Kinerja Karyawan  

Indikator kinerja karyawan menurut Mathis dan Jackson (2006:378) 

adalah sebagai berikut:  

1) Kuantitas  

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam 

istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

Kuantitas yang diukur dari persepsi pegawai terhadap jumlah 

aktivitas yang ditugaskan beserta hasilnya.  

2) Kualitas  

Kualitas adalah ketaatan dalam prosedur, disiplin, dedikasi. 

Tingkat dimana hasil aktivitas yang dikehendaki mendekati 

sempurna dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari 

penampilan aktivitas, maupun memenuhi tujuan-tujuan yang 

diharapkan dari suatu aktivitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi 

pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta 

kesempurnaan tugas terhadap ketrampilan dan kemampuan 

pegawai.  
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3)  Ketepatan waktu  

Ketepatan waktu adalah ketepatan waktu pegawai dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan.  

4) Kehadiran  

Kehadiran adalah keyakinan akan masuk kerja setiap hari dan 

sesuai dengan jam kerja.  

5) Kemampuan bekerja sama  

Kemampuan bekerja sama adalah kemampuan seorang tenaga 

kerja untuk bekerja bersama dengan orang lain dalam 

menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan 

sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.   

2. Motivasi Kerja 

Penting bagi setiap pegawai mempunyai motivasi kerja terutama untuk 

memacu seseorang untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya, tanpa adanya 

motivasi kerja maka pekerjaan yang harusnya cepat selesai akan tertunda. 

Motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat 

kerja, singkatnya motivasi kerja adalah pendorong semangat kerja 

(Manullang & Manullang, 2006: 166). Menurut Kadarisman (2012: 278),  

Motivasi kerja adalah penggerak atau pendorong dalam diri seseorang untuk 

mau berperilaku dan bekerja dengan giat dan baik sesuai dengan tugas dan 

keajaiban yang telah diberikan.  Motivasi kerja menurut Hasibuan (2005: 

141) motivasi kerja adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan 
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mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias 

mencapai hasil kerja yang optimal.      

Dalam konsepnya Stokes (Kadarisman, 2012: 278) mengemukakan 

bahwa: Motivasi kerja adalah sebagai pendorong bagi seseorang untuk 

melakukan pekerjaannya dengan lebih baik, juga merupakan faktor yang 

membuat perbedaan antara sukses dan gagalnya dalam banyak hal dan 

merupakan tenaga emosional yang sangat penting untuk sesuatu pekerjaan 

baru. Sedangkan menurut Ivancevich (2010: 53), “work motivation is 

concerned with those attitudes that channel a person's behavior toward work 

and away from recreationn or other areas of life” yang artinya motivasi kerja 

berkaitan dengan sikap-sikap yang menyalurkan perilaku seseorang 

terhadap pekerjaan dan jauh dari hiburan atau area lain dari kehidupan.   

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah dipaparkan, maka dapat 

di simpulkan bahwa motivasi kerja merupakan kondisi dimana seseorang 

terdorong atau tergerak untuk berperilaku dan bekerja dengan giat dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi. 

a. Teori Motivasi  Kerja 

Beberapa ahli menyampaikan teori tentang motivasi kerja dalam 

pengaruhnya terhadap kinerja. Berikut ini teori motivasi kerja yang 

dikemukakan oleh:  

1) Teori motivasi klasik 
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Teori motivasi klasik (teori kebutuhan tunggal) ini dikemukakan 

oleh Federick Winslow Taylor. Menurut teori ini motivasi hanya 

untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan biologis saja. Kebutuhan 

biologis adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup seseorang. Kepuasan dan kebutuhan biologis 

ini akan terpenuhi, jika gaji atau upah ( uang atau barang) yang 

diberkan cukup besar. Jadi jika gaji atau upah karyawan dinaikan 

maka semangat bekerja mereka akan meningkat.  

2) Teori Kebutuhan dari Maslow 

Menurut Maslow (1993) lebih dikenal dengan teori 

kebutuhan maslow, konsep teorinya menjelaskan suatu hirarki 

kebutuhan yang menunjukkan adanya lima tingakan kebutuhan 

manusia. Kebutuhan yang lebih tinggi akan mendorong seseorang 

untuk mendapatkan kepuasan atas kebutuhan tersebut, setelah 

kebutuhan yang lebih rendah sebelumnya telah dipuaskan Hirarki 

lima kebutuhan manusia adalah : 

a) Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan fisiologis merupakan hirarki kebutuhan manusia 

yang paling dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup 

seperti makan, minum, perumahan, oksigen, tidur dan 

sebagainya. 
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b) Kebutuhan Rasa Aman 

Apabila kebutuhan fisiologis relatif sudah terpuaskan, maka 

muncul kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. 

Kebutuhan akan rasa aman ini meliputi keamanan akan 

perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja, jaminan akan 

kelangsungan pekerjaannya dan jaminan akan hari tuanya pada 

saat mereka tidak lagi bekerja 

c) Kebutuhan Sosial  

Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpuaskan 

secara minimal, maka akan muncul kebutuhan sosial, yaitu 

kebutuhan untuk persahabatan, afiliasi dana interaksi yang lebih 

erat dengan orang lain. Dalam organisasi akan berkaitan dengan 

kebutuhan akan adanya kelompok kerja yang kompak, supervisi 

yang baik, rekreasi bersama dan sebagainya.  

d) Kebutuhan Penghargaan  

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk 

dihormati, dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas 

kemampuan dan keahlian seseorang serta efektifitas kerja 

seseorang.  

e) Kebutuhan Aktualisasi diri  

Aktualisasi diri merupakan hirarki kebutuhan dari Maslow 

yang paling tinggi. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses 

pengembangan potensi yang sesungguhnya dari seseorang. 
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Kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan, keahlian dan 

potensi yang dimiliki seseorang. 

3) Teori Dua Faktor dari Herzberg 

Teori dua factor dikembangkan oleh Herzberg ini dikenal 

dengan “Model Dua Faktor”. Herzberg memperluas karya Maslow 

dan mengembangkan teori kepuasan dari motivasi dengan 

metabulasikan perasaan senang dan tidak senang, menyimpulkan 

bahwa orang yang puas dalam pekerjaan berhubungan dengan 

kepuasan kerja dan bahwa orang yang tidak puas dengan pekerjaan 

berhubungan dengan suasana kerja. Herzberg menamai orang yang 

puas dengan Motivator dan orang yang tidak puas dengan factor 

Higienis.  

Faktor-faktor yang berperan sebagai motivator terhadap kinerja 

karyawan, yaitu yang mampu memuaskan dan mendorong untuk 

bekerja dengan baik, terdiri dari : (Herzberg, 2015 : 271) 

a) Prestasi 

b) Pengakuan 

c) Pekerjaan itu sendiri 

d) Penghargaan  

e) Tanggung jawab  

Sedangkan factor-faktor higienis, meliputi:  

a) Gaji 

b) Kondisi Kerja 
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c) Status 

d) Kualitas supervise 

e) Hubungan antar pribadi 

f) Kebijakan dan administrasi perusahaan 

4) Teori X dan Y 

Douglas Mc Gregor menemukan teori X dan Y setelah mengkaji 

cara para manager berhubungan dengan para karyawan. Ada empat 

asumsi yang dimiliki oleh manager dalam teori X, yaitu: 

a) karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa 

mungkin berusaha untuk menghindarinya 

b) karyawan tidak menyukai pekerjaan, mereka harus dikendalikan 

atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan 

c) karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari 

perintah formal (asumsi ketiga) 

d) sebagian karyawan menempatkan keamanan di atas semua 

faktor lain terkait pekerjaan dan menunjukkan sedikit ambisi. 

Bertentangan dengan pandangan-pandangan negatif mengenai 

sifat manusia dalam teori X, ada empat asumsi positif yang 

disebutkan dalam teori Y, yaitu: 

a) karyawan menganggap kerja sebagai hal yang menyenangkan 

seperti halnya istirahat atau bermain 

b) karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk 

mencapai berbagai tujuan 
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c) karyawan bersedia belajar untuk menerima, mencari dan 

bertanggung-jawab 

d) karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang 

diedarkan ke seluruh populasi dan bukan hanya bagi mereka 

yang menduduki posisi manajemen. 

5) Teori ERG 

Clayton Alderfer mengusulkan modifikasi teori Maslow sebagai 

usaha untuk menyederhanakan dan merespon akan kurangnya 

verifikasi yang empiris. Teori ERG miliknya mengidentifikasikan 

tiga kategori kebutuhan: (Daft, 2006 : 369).  

a) Kebutuhan kehidupan (existence needs). Merupakan kebutuhan-

kebutuhan akan kesejahteraan fisik.  

b) Kebutuhan keterhubungan (relatedness needs). Ini menyinggung 

kebutuhan akan pemenuhan hubungan dengan orang lain.  

c) Kebutuhan pertumbuhan (growth needs). Ini berfokus pada 

perkembangan potensi manusia dan keinginan akan 

pertumbuhan pribadi serta kompetensi yang meningkat. 

6) Teori tiga kebutuhan  

 Dikemukakan oleh David McCleland dalam Siagian (2004 : 

167) inti teori ini terletak pada pendapat yang mengatakan bahwa 

pemahaman tentang motivasi akan semakin mendalam apabila 

disadari bahwa setiap orang mempunyai tiga jenis kebutuhan, yaitu:  
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a) Kebutuhan akan berprestasi (Need for Achievement) : dorongan 

untuk melebihi, mencapai standar-standar, berusaha keras untuk 

berhasil. 

b) Kebutuhan akan kekuasaan (Need for Power) : kebutuhan untuk 

membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga 

mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. 

c) Kebutuhan afiliasi (Need for Affiliation) : keinginan untuk 

menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. 

b. Faktor-faktor motivasi kerja 

Motivasi kerja timbul karena dua faktor, yaitu dorongan yang 

berasal dari dalam manusia (faktor individual atau internal) dan 

dorongan yang berasal dari luar individu (faktor eksternal). Faktor 

individual yang biasanya mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu adalah :  

1) Minat  

Seseorang akan merasa terdorong untuk melakukan suatu 

kegiatan kalau kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sesuai 

dengan minatnya.  

2) Sikap positif  

Seseorang yang mempunyai sifat positif terhadap suatu kegiatan 

dengan rela ikut dalam kegiatan tersebut, dan akan berusaha sebisa 

mungkin menyelesaikan kegiatan yang bersangkutan dengan sebaik-

baiknya.  
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3) Kebutuhan   

Setiap orang mempunyai kebutuhan tertentu dan akan berusaha 

melakukan kegiatan apapun asal kegiatan tersebut bisa memenuhi 

kebutuhannya  

b. Tujuan Pemberian Motivasi Kerja 

Tujuan pemberian motivasi menurut Hasibuan (2001:221) adalah 

sebagai berikut :  

1) Medorong gairah dan semangat kerja karyawan. 

2) Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

3) Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

4) Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. 

5) Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi 

karyawan. 

3. Lingkungan kerja 

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang cukup penting 

dalam menciptakan kinerja pegawai, karena lingkungan kerja mempunyai 

pengaruh langsung terhadap pegawai yang nantinya akan berdampak pada 

kinerja pegawai yang bersangkutan. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu 

yang ada disekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas-tugas yang dijalankan (Nitisemoto, 2000). 

Lingkungan kerja dalam setiap instansi mempunyai peranan penting karena 

lingkungan kerja mempengaruhi pegawai dalam melaksanakan tugas, 



24 
 

kondisi, dan hasil kerjanya. Lingkungan kerja yang baik akan menyebabkan 

karyawan bekerja dengan baik dan bersemangat.  

Nawawi (2005: 440) berpendapat bahwa: Lingkungan kerja adalah yang 

menggambarkan sehat/baik atau tidak baiknya sebuah organisasi non profit 

dibidang pemerintahan, dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada 

disekitar pegawai/karyawan, yang langsung atau tidak langsung 

berpengaruh pada pelaksanaan pekerjaannya. Dari teori tersebut dapat 

diperjelas bahwa segala sesuatu yang ada disekitar pegawai yang langsung 

berpengaruh pada pelaksanaan kerja dengan pegawai seperti pusat kerja, 

kursi, meja. Sedangkan segala sesuatu yang ada disekitar pegawai. yang 

tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan kerja pegawai adalah udara, 

pencahayaan, suara, warna.  

a. Jenis lingkungan kerja 

Menurut Sedarmayanti (2007) secara garis besar, jenis lingkungan 

kerja terbagi menjadi dua yakni lingkungan kerja non fisik dan fisik.  

1) Lingkungan Kerja Fisik  

Menurut Sedarmayanti (2007) lingkungan kerja fisik adalah 

semua yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat 

mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Sarwono (2005) berpendapat bahwa lingkungan kerja 

fisik adalah tempat kerja pegawai melakukan aktivitasnya. Setiap 

perusahaan atau organisasi wajib menyediakan lingkungan kerja 

yang baik bagi karyawannya sehingga mereka dapat bekerja sesuai 
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dengan keinginan organisasi dalam upaya pencapaian tujuan 

organisasi (Konradus dalam Sukmawati, 2008:177). 

Lewa dan Subowo (2005:131) berpendapat bahwa saat ini 

lingkungan kerja didesain sedemikian rupa untuk menciptakan 

hubungan kerja yang mengikat pekerja dalam lingkungannya. 

Sehingga apapun yang ada dalam lingkungan kerja dapat 

disesuaikan dengan kondisi kerja yang ada.  

2) Lingkungan Kerja Non Fisik  

Lingkungan kerja non fisik merupakan lingkungan kerja yang 

tidak dapat terdeteksi oleh panca indera manusia, namun dapat 

dirasakan (Dharmawan, 2011:59). Ada beberapa macam lingkungan 

kerja yang bersifat non fisik yakni (Wursanto, 2009):  

a) adanya perasaan aman dari para pegawai dalam menjalankan 

tugasnya, 

b) adanya loyalitas, dan  

c) adanya perasaan puas dari kalangan pegawai.  

Lingkungan kerja non fisik hanya dapat dirasakan oleh 

karyawan itu sendiri (Dharmawan, 2011:62). Setiap manusia 

memiliki cara sendiri untuk dapat menyesuaikan dengan 

lingkungannya agar kinerjanya menjadi lebih baik.  
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b. Indikator Lingkungan Kerja 

Indikator -indikator lingkungan kerja oleh Nitisemito (1992) yaitu 

sebagai berikut: 

a) 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 diantara 

orang–orang yang ada ditempat kerja tersebut. 

b) Hubungan dengan rekan kerja 

Hubungan dengan rekan kerja yaitu hubungan dengan rekan 

kerja yang 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. 

c) 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. 
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C. Pengaruh Antar Variabel 

1. Motivasi Kerja dengan Kinerja 

Karyawan yang memiliki motivasi kerja yang tinggi maka mereka 

akan memiliki dorongan untuk mau menggunakan seluruh kemampuannya 

untuk bekerja, selain itu pekerja akan lebih termotivasi apabila mereka 

percaya bahwa kinerja mereka akan dikenal dan dihargai (Kreitner dan 

Kinicki, 2001: 205). Motivasi erat kaitannya dengan timbulnya suatu 

kecenderungan untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan.  

Ada hubungan yang kuat antara kebutuhan motivasi, perbuatan atau 

tingkah laku, tujuan dan kepuasan serja kinerja. Karena setiap perubahan 

senantiasa berkat adanya dorongan motivasi. Motivasi timbul karena adanya 

suatu kebutuhan dan karenanya perbuatan tersebut terarah pencapaian 

tujuan tertentu yang pada akhirnya disebut sebagai kinerja karyawan. Jadi, 

Semakin kuat motivasi atau dorongan yang diberikan oleh pimpinan kepada 

karyawan maka akan semakin maksimal kinerja yang dihasilkan oleh 

karyawan itu sendiri. 

2. Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja  

Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila 

manusia dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, sehat, aman dan 

nyaman. Kesesuaian lingkungan kerja dapat berdampak waktu yang lama, 

demikian lingkungan kerja yang kurang baik akan menuntut tenaga kerja 

dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya sistem 

kerja yang efektif dan efisien.  
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Didalam suatu organisasi atau perusahaan lingkungan kerja 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

Sehingga perusahaan haruslah mengusahakan sedemikian rupa agar 

memberi pengaruh yang positif, lingkungan kerja yang baik sehingga 

kemampuan kerja semakin optimal. Salah satu keluaran tercermin dari 

kinerja karyawan, dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja yang baik adalah faktor lingkungan kerja misalnya sistem 

penerangan, sirkulasi udara, warna, musik, kebersihan, jalinan komunikasi 

antara pimpinan karyawan, kesempatan untuk berkreativitas dan kerja sama 

antar karyawan, perlu mendapatkan perhatian agar karyawan merasa betah 

berada dalam lingkungan kerja, harus benar-benar diperhatikan oleh pihak 

manajemen. 

3. Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan  

Berdasarkan hasil penelitian McCelland (1961), Murray (1975), 

Miller dan Gordon W. (1970), Mangkunegara (2000) menyimpulkan bahwa 

ada hubungan positif antara motivasi berprestasi dengan pencapaian kinerja. 

Artinya pimpinan, manajer dan pegawai yang menpunyai motivasi 

berprestasi tinggi akan mencapai kinerja tinggi, dan sebaliknya mereka yang 

kinerjanya rendah disebabkan karena motivasi kerjanya rendah. 

Selain motivasi kerja, lingkungan kerja juga memengaruhi peningkatan 

kinerja karyawan. Dimana lingkungan kerja mempengaruhi karyawan 

dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan adanya lingkungan kerja yang 
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memadai tetntunya akan membuat karyawan betah bekerja, sehingga akan 

timbul semangat kerja dan kegairahan kerja karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaannya, kinerja karyawan akan meningkat.  

D. Kerangka Pikir  

Kerangka pikir dapat digunakan untuk mempermudah alur pemikiran yang 

akan dilakukan dalam penelitian. Kerangka pikir dibuat untuk memberikan 

gambaran mengenai adanya pangaruh antara motivasi kerja dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja. Gomez (2003) menyatakan bahwa variabel motivasi 

kerja mempunyai hubungan terhadap kinerja karyawan, sedangkan menurut 

As’ad (2001) bahwa lingkungan kerja mempunyai hubungan terhadap kinerja 

karyawan, dan menurut (Grant 2005 dan Motowidlo 2003 dalam jurnal of 

Applied Psychologi:93,48-58) menyatakan bahwa ada hubungan antara 

variabel motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan.   

Teori yang akan digunakan peneliti sebagai dasar dari variabel motivasi 

kerja adalah menurut pendapat Maslow (1993) dengan indikator meliputi 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan social, kebutuhan 

penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. Sedangkan dari variabel lingkungan 

kerja didukung oleh teori Nitisemito (1992) dengan indikator suasana kerja, 

hubungan dengan rekan kerja, dan tersedianya fasilitas kerja.  

Teori yang akan diambil peneliti sebagai dasar dari variabel kinerja 

mengunakan teori dari Mathis dan Jackson (2006) dengan indikator meliputi 

kuantitas, kualitas, ketepatan waktu dan kehadiran. Pengaruh motivasi dan 
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lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan didukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Asrianto (2013), Kusuma (2013), Pratama (2015) yang 

menunjukkan bahwa motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan.  

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan diatas maka dapat disusun 

suatu kerangka pemikiran yang menggambarkan keterkaitan hubungan antara 

motivasi kerja dan lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. Adapun 

bagannya adalah sebagai berikut :  

Gambar 2.1 

Hubungan Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja dengan Kinerja 

Karyawan UD Vella Antique 
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E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Suharsimi, 2006:71). Suatu hipotesis akan diterima apabila data yang 

dikumpulkan mendukung pernyataan. Hipotesis merupakan anggapan dasar 

yang kemudian membuat suatu teori yang masih harus di uji kebenarannya. Jadi 

hipotesis merupakan jawaban sementara pernyataan–pernyataan yang 

dikemukakan dalam perumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan 

penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

H1 : Diduga motivasi kerja dan lingukungan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada UD Vella Antique 

H2 : Diduga variabel motivasi kerja lebih kuat berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada UD Vella Antique 


