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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu untuk mendapatkan gambaran dan kerangka 

berpikir penelitian yang sekaligus dapat menjadi acuan metode analisis yang 

kemungkinan dapat pula dipergunakan dalam penelitian ini.  

Penelitian yang dilakukan oleh Margareth (2012) dengan judul  

pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada Divisi Network 

management PT Indosat, Tbk. Variabel yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu variabel bebas yang terdiri dari motivasi (X) dan variabel terikatnya yaitu 

kinerja karyawan (Y). Populasi dalam peneltian ini yaitu seluruh karyawan 

pada Divisi Network management PT Indosat, Tbk. Dengan jumlah sampel 

sebanyak 63 karyawan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 

linier berganda. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa motivasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Hasil penelitian Wijaya dan Andrean (2015) Pengaruh Motivasi Dan 

Lingkungan kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Sinar Jaya Abadi 

Bersama. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Sinar Jaya Abadi 

Bersama. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 39 karyawan di PT Sinar 

Jaya Abadi Bersama. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa motivasi dan 

lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
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karyawan. Diantara kedua variabel tersebut, motivasi memiliki pengaruh lebih 

dominan terhadap kinerja karyawan dibandingkan lingkungan kerja.  

Hasil penelitian Zulia Maharatun Faiqoh (2014), dengan judul 

pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 

(Studi Pada Karyawan PT. Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk Kc Malang) 

Hasil analisis dapat diketahui bahwa Lingkungan Kerja dan variabel Motivasi 

Kerja secara simultan dan parsial terhadap variabel Kinerja Karyawan Bank 

Saudara KC Malang. Koefisien regresi variabel Lingkungan Kerja sebesar 

0,244 (b1), menunjukkan besarnya pengaruh variabel Lingkungan Kerja 

terhadap variabel Kinerja Karyawan. Koefisien regresi variabel Motivasi Kerja 

sebesar 0,359 (b2), menunjukkan besarnya pengaruh variabel Motivasi Kerja 

terhadap variabel  Kinerja Karyawan. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

mengenai variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi perubahan dari 

kinerja karyawan dengan lokasi atau obyek penelitian yang berbeda. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama melakukan 

analisis terhadap kinerja karyawan. 

 

B. Landasan Teori  

1. Kinerja 

a. Pengertian Kinerja Karyawan 

Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja (performance) 

karyawan, untuk itu setiap perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan 
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kinerja karyawannya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. Pencapaian kinerja yang optimal sesuai dengan potensi yang 

dimiliki seorang karyawan merupakan hal yang selalu menjadi perhatian 

para pemimpin organisasi. Berikut ini pengertian atau definisi kinerja dari 

beberapa tokoh :  

Rivai & Basri (2005:56), “Kinerja adalah hasil atau tingkat 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti 

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

terlebih dahulu dan telah disepakati bersama”.Mangkunegara (2005:65) 

menyatakan, “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.Menurut Simanjuntak 

(2005:77), “Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas 

tertentu. Kinerja individu sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja 

seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus 

dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu”. 

Dari beberapa pengertian atau definisi kinerja para tokoh di atas dapat 

disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil yang dapat dicapai atau ditunjukkan 

oleh seorang pegawai atau karyawan secara kualitas dan kuantitas yang 

diperoleh dari hasil kerja secara tanggung jawab dan sesuai standar kerja 

atau bahkan melebihi standar kerja yang telah ditetapkan organisasi. 
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b. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja  

 Mahmudi (2005) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

adalah sebagai berikut: 

1) Faktor yang dipersonal/individual, meliputi: pengetahuan, 

keterampilan, lingkungan kerja, kepercayaan diri, motivasi dan 

komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.  

2) Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, 

semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team 

leader.  

3) Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang di berikan 

oleh rekan dalam suatu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, 

kekompakan dan keeratan tim.  

4) Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau insfrastruktur 

yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja 

dalam organisasi.  

5) Faktor kontekstual (situasional), meliputi tekanan dan perubahan 

lingkungan eksternal dan internal.  

Mas’ud (2004) merumuskan dimensi-dimensi yang bisa mengukur kinerja 

karyawan sebagai berikut : 

a) Kualitas kerja karyawan 

b) Standar profesional 

c) Kuantitas kerja karyawan 

d) Kreativitas karyawan 
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c. Pengukuran Kinerja  

Tidak semua kriteria pengukuran kinerja dipakai dalam penilaian 

kinerja karyawan, tentu hal ini harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan 

yang akan dinilai. Terdapat tiga variabel penting yang harus 

dipertimbangkan dalam pengukuran kinerjanya yaitu pelaku (input), 

perilaku (proses) dan hasil kerja (output) (Mahmudi, 2005:76).  

1) Kinerja berbasis pelaku 

Lebih menekankan pada pegawai pelaksana kinerja, Penilaian kineja 

difokuskan pada pelaku dengan atribut-atribut, karakteristik dan kualitas 

personal yang dipandang sebagai faktor utama kinerja. 

2) Kinerja berbasis perilaku  

Tidak semata-mata berfokus pada faktor pegawai, namun berkonsentrasi 

pada perilaku yang dilakukan seseorang dalam melakukan kerja.  

3) Kinerja berbasis hasil kerja  

Kinerja berbasis hasil kerja difokuskan pada pengukuran hasil. Selain 

memfokuskan pada hasil juga harus tetap memperhatikan faktor perilaku 

dan kualitas personal. Mangkunegara (2000) menyatakan, kinerja dapat 

diukur dengan memprtimbangkan beberapa faktor sebagai berikut.  

a) Kualitas yaitu mutu pekerjaan sebagai output yang dihasilkan.  

b) Kuantitas yaitu mencakup jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan 

dalam kurun waktu yang ditentukan. 

c) Ketepatan waktu, menyangkut tentang kesesuian waktu yang telah 

direncanakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 
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2. Motivasi  

a. Pengertian Motivasi  

Hasibuan (2005:55) menyatakan bahwa motivasi adalah pemberian 

daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mau 

bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya 

untuk mencapai kepuasan. Menurut Terry (2003:67), motivasi adalah 

mengusahakan supaya seseorang dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 

semangat ia ingin melaksanakan. Luthans (2006) motivasi adalah proses 

sebagai langkah awal seseorang melakukan tindakan akibat kekurangan 

secara fisik dan psikis atau dengan kata lain adalah suatu dorongan yang 

ditunjukan untuk memenuhi tujuan tertentu.  

Adapun motivasi menurut Mathis & Jackson (2011), “Motivasi 

merupakan hasrat di dalam seseorang yang menyebabkan orang tersebut 

melakukan tindakan. Seseorang sering melakukan tindakan untuk suatu hal: 

mencapai tujuan. Maka, motivasi merupakan penggerak yang mengarahkan 

pada tujuan, dan itu jarang muncul dengan sia-sia”. Dari kedua pendapat 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi adalah pemberian suatu 

rangsangan atau dorongan untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan 

agar bekerja sesuai dengan yang diinginkan pimpinan melalui petunjuk-

petunjuknya. 
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b. Tujuan Motivasi 

Menurut Hasibuan (2005:45) tujuan pemberian motivasi, antara lain: 

1) Mendorong 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. 

6) Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

7) Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

8) Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. 

9) Meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

10) Mempertinggi rasa tanggungjawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 

11) Meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan baku. 

12) Dan lain sebagainya. 

 

c. Bentuk dan Prinsip Motivasi 

1) Bentuk Motivasi 

Sarwoto (2007), motivasi dapat dibedakan menjadi dua 

kelompok atau  golongan, yaitu motivasi positif dan motivasi 

negatif.  

a) Motivasi positif adalah proses untuk mencoba mempengaruhi orang 

lain agar mereka menjalankan sesuatu yang kita inginkan, yaitu dengan 

cara memberikan  kemungkinan mendapatkan hadiah atau insentif. 
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b) Motivasi negatif adalah proses untuk mencoba mempengaruhi orang 

lain agar  mereka menjalankan sesuatu yang kita inginkan, tetapi teknik 

dasar yang akan  digunakan, biasanya melalui intimidasi yang bisa 

berupa ancaman dan teror. 

2)   Prinsip Motivasi  

 Prinsip motivasi menurut Gitosudarmo (2007), menggambarkan 

bahwa  motivasi adalah faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang yang 

menggerakkan dan  mengarahkan perilakunya untuk memenuhi tujuan 

tertentu. Prinsip timbulnya  motivasi seseorang merupakan gabungan dari 

konsep kebutuhan, dorongan, tujuan  dan imbalan. Prinsip timbulnya 

motivasi terdiri dari beberapa tahapan proses sebagai  berikut :  

a) Munculnya suatu kebutuhan yang belum terpenuhi menyebabkan 

adanya ketidakseimbangan dalam diri seseorang dan berusaha 

menguranginya dengan  perilaku tertentu. 

b) Mencari cara untuk memuaskan keinginan tersebut. 

c) Mengarahkan perilakunya kearah pencapaian tujuan atau prestasi 

dengan caracara tertentu dan didukung oleh lingkungan kerja,   

ketrampilan dan pengalaman. 

d) Imbalan atau hukuman yang diterima akan dirasakan tergantung pada 

evaluasi atas prestasi yang dilakukan. 

e) Menilai sejauh mana perilaku dan imbalan telah memuaskan 

kebutuhannya. 
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d. Teori Hierarki Kebutuhan Maslow 

 Menurut Maslow model teori motivasi sebagai berikut: Kebutuhan 

psikologis, termasuk di dalamnya adalah sandang, pangan, papan, seks dan 

kebutuhan psikologis lainnya. Kebutuhan akan rasa aman, tercakup di 

dalamnya tentang keamanan fisik, keamanan atas harta. Kebutuhan akan rasa 

ikut memiliki dan cinta (sosial), termasuk di dalamnya kebutuhan 

berkeluarga, berkelompok dan bergaul. Kebutuhan akan penghargaan, yaitu 

kebutuhan manusia untuk dihargai dan dihormati. Kebutuhan akan realisasi 

diri adalah kebutuhan untuk memenuhi diri sendiri dengan penggunaan 

lingkungan kerja maksimal keterampilan dan potensi. Hirarki kebutuhan 

Maslow tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:  (Sarwoto, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Teori Hirarki Kebutuhan Maslow 

 

 

Physiological 

needs 

Security of 

Safety 

Affiliation or 

Acceptance 

Esteem or status 

Self-

Actualization 

Pemuas Kebutuhan 

Ti
n

gk
at

-T
in

gk
at

 K
eb

u
tu

h
an

  



17 
 

1. Kebutuhan Fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, 

perlindungan fisik, bernafas, seksual. Kebutuhan ini merupakan 

kebutuhan tingkat terendah atau disebut pula sebagai kebutuhan yang 

paling dasar. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan fisik ini 

merangsang seseorang berperilaku dan bekerja secara giat. Kebutuhan 

fisik ini termasuk kebutuhan utama, tetapi merupakan tingkat kebutuhan 

yang paling rendah. 

2. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan dari 

ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. Kebutuhan akan 

keamanan dan kesehatan jiwa di tempat pekerjaan membutuhkan alat 

pelindung seperti masker bagi tukang las yang diberikan oleh manajer. 

Pentingnya memuaskan kebutuhan ini jelas terlihat pada organisasi 

modern, tempat pimpinan organisasi mengutamakan keamanan dan 

keselamatan dengan menggunakan alat-alat canggih atau pengawalan. 

Bentuk lain dari pemuasan kebutuhan ini dengan memberikan 

perlindungan asuransi (astek) kepada para karyawan. 

3. Kebutuhan untuk merasa memiliki, yaitu kebutuhan untuk diterima oleh 

kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai serta 

dicintai. Manusia pada dasarnya selalu ingin hidup berkelompok dan 

tidak seorangpun manusia yang hidup menyendiri. Karena manusia 

makluk sosial sudah jelas ia menginginkan kebutuhan-kebutuhan sosial 

yang terdiri dari empat kelompok, yaitu: kebutuhan perasaan diterima 

orang lain di lingkungan ia bekerja, kebutuhan perasaan dihormati, 
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kebutuhan akan perasaan kemajuan dan tidak seorang pun yang 

menyenangi kegagalan serta kebutuhan akan perasaan ikut serta. 

4. Kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati, dan 

dihargai oleh orang lain. Idealnya prestise timbul karena adanya 

prestasi, tetapi tidak selamanya demikian. Akan tetapi perlu 

diperhatikan oleh pimpinan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang 

dalam masyarakat atau posisi seseorang dalam suatu perusahaan maka 

semakin tinggi pula prestasinya. 

5. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu kebutuhan untuk 

menggunakan lingkungan kerja, skill, dan potensi. Kebutuhan untuk 

berpendapat dengan mengemukakan ide-ide memberi penilaian dan 

kritik terhadap sesuatu. Kebutuhan ini merupakan realisasi lengkap 

potensi seseorang secara penuh. Keinginan seseorang untuk mencapai 

kebutuhan sepenuhnya dapat berbeda satu dengan lainnya. Pemenuhan 

kebutuhan ini dapat dilakukan oleh para pimpinan perusahaan dengan 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 

 

3.  Lingkungan Kerja 

a. Pengertian Lingkungan Kerja 

Keadaan lingkungan kerja yang baik akan memberikan dampak yang 

positif bagi karyawan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Hal itu 

merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh agar karyawan dapat 

melaksanakan tugasnya tanpa mengalami gangguan, karena lingkungan kerja 
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sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Menurut Sedarmayanti (2000) 

dalam Susilo (2008) “Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan 

bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, 

metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perorangan maupun 

sebagai kelompok”. Menurut Nitisemito (2006) mendefinisikan lingkungan 

kerja sebagai berikut : “Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di 

sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan 

tugas–tugas yang diembankan”. Berdasarkan pengertian–pengertian di atas 

dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja memang memiliki peranan 

penting dalam penyelesaian tugas–tugas yang diembankan terhadap pegawai, 

yang secara otomatis mampu untuk menciptakan prestasi dari pegawai 

tersebut. 

 

b. Macam Macam Lingkungan Kerja 

1) Lingkungan Kerja Fisik 

 “Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang 

terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik 

secara langsung maupun tidak langsung”. Menurut Nitisemito 

(2006:185) lingkungan kerja fisik dikategorikan yaitu meliputi: 

Lingkungan yang langsung berhubungan dengan pegawai ( Seperti : 

pusat kerja, meja, kursi, dan sebagainya). Lingkungan perantara atau 

lingkungan umum (Seperti : Rumah, kantor, pabrik, sekolah, kota, sistem 

jalan raya, dan lain–lain). Lingkungan perantara, dapat juga disebut 
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lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, indikator dari 

lingkungan kerja fisik misalnya: temperatur, kelembaban, sirkulasi 

udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap, 

warna,dan lain–lain.  

2) Lingkungan Kerja Non Fisik 

 Suasana kerja /lingkungan non fisik (non-physical working 

environment), menurut Sedarmayanti (2011) yaitu : “semua keadaan 

yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan 

dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan 

dengan bawahan”. Menurut Nitisemito (2006). “Perusahaan hendaknya 

dapat mencerminkan kondisi yang mendukung kerja sama tingkat atasan, 

bawahan, maupun yang memiliki status jabatan yang sama 

diperusahaan”. Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah suasana 

kekeluargaan, komunikasi yang baik, dan pengendalian diri. Sedangkan 

menurut Ballback dan Slater (1999) budaya organisasi  dapat pula  

didefinisikan kedalam aspek lingkungan kerja non fisik dengan 

mengamati perilaku orang di tempat kerja ketika ataupun setelah bekerja, 

dimana budaya organisasi itu ditentukan oleh struktur formal organisasi 

serta norma dan nilai nilai informal.  

 Dari ketiga pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja 

non fisik merupakan bagian dari lingkungan kerja yang berkaitan dengan hubungan 

kerja, dengan indikator lingkungan kerja non fisik yaitu baik hubungan dengan 

atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan 
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bawahandimana perilaku tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan dan budaya 

organisasi. Menurut Sugianto dan sumartono (2005:67) lingkungan kerja non fisik 

digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: 

a) Job Enlargement 

Job Enlargement adalah suatu ekspansi kerja yang sifatnya horizontal untuk 

memberikan pekerjaan dengan keragaman tugas meskipun dengan tanggung 

jawab yang relatif sama. Job Enlargement dikenal juga sebagai job relation. 

b) Job Eenrichment. 

Job Enrichment merupakan suatu ekspansi pekerjaan secara vertikal dan 

memberikan resposibility lebih banyak terhadap pekerja  

c) Wage Incenntive  

Wage incentive merupakan suatu reward yang diberikan pada pekerja yang 

mempunyai performance diatas normal. 

 

C. Hubungan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

 Penciptaan lingkungan kerja yang baik dapat menjaga kesehatan 

karyawan dari gangguan penglihatan, penciuman, pendengaran dan kelelahan. 

Lingkungan kerja yang sehat dan bersih dapat mempertahankan serta 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Lingkungan kerja yang baik akan 

menimbulkan suasana yang baik pula, dimana kelelahan dan kebosanan dalam 

melakukan pekerjaan akan berkurang atau hilang. Sebaliknya lingkungan kerja 

yang buruk akan menimbulkan kebosanan, kelelahan dan suasana yang kurang 

menyenangkan sehingga kinerja karyawan  menjadi menurun. 
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Lingkungan kerja yang memuaskan bagi karyawan perusahaan yang 

bersangkutan akan dapat meningkatkan gairah kerja di dalam perusahaan yang 

bersangkutan. Demikian pula sebaliknya lingkungan kerja yang tidak 

memuaskan akan dapat mengurangi gairah kerja karyawan dan menurunkan 

tingkat produktivitas kerja karyawan yang bekerja di dalam perusahaan yang 

bersangkutan tersebut. Hubungan antara lingkungan kerja yang baik dengan 

tingginya tingkat produktivitas kerja karyawan pada suatu perusahaan tidak 

dapat diragukan lagi. (Ahyari, 2009:125). Lingkungan kerja yang cukup 

memuaskan para karyawan perusahaan akan mendorong karyawan tersebut 

untuk bekerja sebaik-baiknya sehingga proses pelaksanaan kegiatan produksi 

di perusahaan dapat berjalan baik pula.  Dengan demikian apabila lingkungan 

kerja di perusahaan tersebut baik maka para karyawan akan cenderung untuk 

bekerja di perusahaan dengan baik pula sehingga luas produksi yang telah 

dilakukan dapat mendekati dengan luas produksi yang telah direncanakan oleh 

perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Julian (2013) menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

 

D. Hubungan Motivasi Kerja Dengan Kinerja Karyawan 

Motivasi merupakan hasrat didalam seseorang yang menyebabkan 

orang tersebut melakukan tindakan dan tentunya hal ini akan berpengaruh 

terhadap kinerja seeorang. Apabila motivasi kerja seseorang tinggi maka 

kinerja dari orang tersebut juga pasti akan tinggi begitu juga sebaliknya.  

Berdasarkan hasil penelitian McClelland, Edward Murray, Miller dan Gordon 
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W. yang dikutip oleh Mangkunegara (2013:104) menyimpulkan bahwa ada 

hubungan yang positif antara motivasi dengan kinerja. Artinya pegawai yang 

mempunyai motivasi yang tinggi maka cenderung memiliki kinerja yang 

tinggi, dan sebaliknya mereka yang kinerjanya rendah dimungkinkan karena 

motivasinya rendah.  

Menurut Simamora (dalam Mangkunegara,2005:14) menyatakan 

bahwa terdapat hubungan antara motivasi kerja terhadap kinerja. Faktor yang 

mempengaruhi kinerja diantaranya yaitu motivasi kerja. Hal ini dilihat dari 

pernyataan Henry Simamora mengenai 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. Teori 

pengharapan dari Victor Vroom (Robbins, 2006:238) memberikan suatu 

pernyataan tentang adanya suatu hubungan antara motivasi dan kinerja, 

pernyataan tersebut sebagai berikut: “Bahwa seorang karyawan akan bersedia 

melakukan upaya yang lebih besar apabila diyakininya bahwa upaya itu akan 

berakibat pada penilaian kinerja yang baik, dan bahwa penilaian kinerja yang 

baik akan berakibat pada kenaikan gaji serta promosi, dan kesemuanya itu 

memungkinkan yang bersangkutan untuk mencapai tujuan pribadinya. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Margareth (2012) menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 
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E. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir penelitian merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai masalah penting. Dalam penelitian, peneliti akan menggunakan 

konsep untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. 

Konsep menggambarkan suatu fenomena secara umum abstrak yang dibentuk 

dengan jalan membuat generalisasi terhadap sesuatu yang khas (Nazir, 2000).  

Sehingga pikir penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

   

Gambar 2.2 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut maka dapat diketahui 

adanya perubahan atas kinerja karyawan dalam hal ini mengenai kualitas, 

Motivasi 

 Dorongan pemenuhan kebutuhan 

fisiologis  

 Dorongan pemenuhan kebutuhan 

keselamatan dan keamanan kerja  

 Dorongan pemenuhan kebutuhan sosial  

 Dorongan pemenuhan kebutuhan 

penghargaan  

 Dorongan pemenuhan kebutuhan 

aktualisasi diri  

 

Kinerja Karyawan 
 Kuantitas hasil kerja  

 Kualitas hasil kerja  

 Ketepatan waktu 

Lingkungan kerja 

 Penerangan 

 Suara bising 

 Keamanan bekerja 

 hubungan antara atasan dan bawahan 

 hubungan antar karyawan 
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kuantitas dan waktu ditinjau dari variabel motivasi dan lingkungan kerja baik 

secara parsial/ per variabel dan simultan (bersama-sama). Dalam penelitian 

ini motivasi menggunakan teori Maslow yang meliputi dorongan pemenuhan 

kebutuhan fisiologis, pemenuhan kebutuhan keselamatan dan keamanan 

kerja, pemenuhan kebutuhan sosial, pemenuhan kebutuhan penghargaan dan 

pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri, sedangkan untuk jenis lingkungan 

kerja yaitu meliputi lingkungan kerja fisik dan non fisik. 

Hubungan antara lingkungan kerja yang baik dengan tingginya tingkat 

kinerja karyawan pada suatu perusahaan tidak dapat diragukan lagi. (Ahyari, 

2009:125). Sedangkan Mangkunegara (2013:104) menyatakan bahwa ada 

hubungan yang positif antara motivasi dengan kinerja. Artinya pegawai yang 

mempunyai motivasi yang tinggi maka cenderung memiliki kinerja yang 

tinggi, dan sebaliknya mereka yang kinerjanya rendah dimungkinkan karena 

motivasinya rendah.  

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijaya dan Andrean 

(2015) maka diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh antara motivasi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, berdasarkan hasil tersebut maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

1) Lingkungan kerja dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai CV. 

Sinar Mulia Sejahtera 
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Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijaya dan Andrean (2015) 

menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh dominan terhadap kinerja 

karyawan, berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini yaitu: 

2) Motivasi kerja berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai CV. Sinar 

Mulia Sejahtera. 


