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SARI

Asriyanto, Nur Abib. 2013. “Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja
Terhadap Kinerja Karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang”. Skripsi Jurusan
Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dra. 
Palupiningdyah, Msi. Pembimbing II. Sri Wartini, S.E, M.M.

Kata Kunci : Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, dan Kinerja.

Karyawan yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi, dan lingkungan kerja 
yang kondusif akan menunjukkan adanya kinerja karyawan yang tinggi pula.
Permasalahan yang dapat dirumuskan dari penelitian ini yaitu : Adakah pengaruh 
motivasi kerja, lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan CV. Kalika Intergraha 
Semarang ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh motivasi
kerja, lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan baik secara simultan maupun 
parsial.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan CV. Kalika Intergraha
Semarang. Penentuan jumlah sempel menggunakan teknik random sampling, yang 
kemudian didapat hasil sebesar 53 responden. Alat pengumpulan data yang 
digunakan adalah dokumentasi dan kuesioner. Metode analisis data penelitian 
menggunakan  uji instrumen (uji validitas dan uji reliabilitas), Analisis Deskriptif 
presentase uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis uji parsial 
(t) dan uji simultan (F)., dan koefisien determinasi

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan persamaan Y = 19,075 + 
0,208  X + 0,336 X . Secara parsial besarnya pengaruh masing-masing variabel 
independen terhadap variabel dependen, yaitu : motivasi kerja sebesar 17,7%, dan 
lingkungan kerja 12,4%. Secara simultan besarnya pengaruh motivasi kerja, dan 
lingkungan kerja terhadap kinerja adalah sebesar 43,8%. 

Simpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh motivasi kerja, dan 
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang secara 
simultan maupun parsial. Saran  yang  penulis  berikan  hendaknya manajemen agar 
lebih memberikan tambahan insentif dan bonus, perlu mengadakan rapat dengan 
seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan dengan atasan, perlu untuk selalu 
mengontrol kebersihan lingkungan dan fasilitas kerja yang rusak setiap sebulan 
sekali, memberikan tunjangan dan jaminan karyawan tetap kepada karyawan yang 
disiplin dan kinerjanya baik.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Di era globalisasi saat ini perusahaan dalam menghadapi tekanan-

tekanan untuk berubah, mereka dituntut untuk memberikan tanggapan agar 

tetap bertahan dan sukses dalam persaingan bisnis saat ini dan yang akan 

datang. Meningkatnya persaingan dunia bisnis mengharuskan perusahaan 

memeriksa ulang ukuran kinerja perusahaan mereka karena ukuran-ukuran 

kinerja yang ada dirasa semakin kurang efektif. Kinerja yang dicari oleh 

perusahaan dari seseorang tergantung dari kemampuan, motivasi, dan 

dukungan individu yang diterima (Mathis dan Jakson, 2002:89). Apabila

individu dalam perusahaan yaitu sumber daya manusianya dapat berjalan 

efektif maka perusahaan tetap berjalan efektif. Beberapa manajemen 

organisasi telah membuat perbaikan-perbaikan struktur efisiensi dengan 

sedikit memberikan tambahan dan menyempurnakan beberapa indikator 

ukuran kinerja lama dan membangun serangkaian indikator kinerja baru 

yang berfokus pada pengukuran kinerja agar dapat memotivasi para 

pekerja secara efektif, dengan memberikan penghargaan terhadap 

keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan.

Dalam kondisi saat ini, perubahan lingkungan bisnis, baik 

teknologi, politik, sosial, dan ekonomi juga sangat berpengaruh pada 

perusahaan-perusahaan besar maupun menengah khususnya dalam 

1
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menghadapi persaingan. Pada umumnya perusahaan yang tidak mampu 

menghadapi persaingan memiliki kinerja dan kualitas produk yang rendah,

Maka dari itu untuk mampu membawa organisasi/perusahaan dalam 

memasuki lingkungan bisnis, manajer harus bertanggung jawab untuk 

merencanakan dan memiliki kompetensi untuk melakukan perubahan 

sesuai dengan yang diharapkan. Kesuksesan suatu organisasi dalam 

mengelola sumber daya manusia yang dimiliki sangat menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Setiap organisasi akan selalu 

berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawannya, dengan harapan apa 

yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. Sumber daya terpenting 

bagi suatu perusahaan atau organisasi adalah sumber daya manusia yaitu 

adalah orang yang telah memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan usaha 

mereka pada organisasi (Handoko, 2001:133). Sumber daya manusia di 

dalam perusahaan harus terus dikembangkan, karena tidak seperti halnya 

mesin yang selalu melakukan aktivitas yang sama setiap waktunya, 

manusia selalu mengalami perkembangan dan perubahan yang disitu akan 

menimbulkan tantangan yang harus dihadapi dengan baik. Selain itu 

sumber daya manusia juga mempunyai berbagai kebutuhan yang ingin 

dipenuhi. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan inilah dipandang sebagai 

pendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, termasuk melakukan 

pekerjaan.

Dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada motivasi 

dan lingkungan kerja dengan pengaruhnya terhadap kinerja. Jika motivasi 
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baik dan lingkungan kerja baik maka kinerja yang dihasilkan juga akan 

baik. Tujuan suatu organisasi akan terlaksana jika sumber daya 

manusianya mempunyai kinerja yang tinggi. Kinerja merupakan hasil 

pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan yang ditunjukkan sesuai dengan 

perannya dalam organisasi (Harindja, 2002:195). Dalam melaksanakan 

tugas dan perannya setiap tenaga kerja berhubungan langsung dan sangat 

dipengaruhi oleh lingkungannya. Prawirosentono (1999:21) berpendapat 

bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 

atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang 

dan tanggung jawab masing masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan 

organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral maupun etika. Dalam paparan ini disebutkan bahwa kinerja 

karyawan dalam perusahaan bisa tercapai melalui hasil kerja yang yang 

telah diberikan karyawan kepada perusahaan untuk mencapai tujuan yaitu 

dengan seorang karyawan itu bekerja sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing serta tidak melanggar hukum sesuai 

dengan moral dan etika.

Mathis dan Jakson (2006:378) menyatakan bahwa kinerja 

dipengaruhi beberapa faktor diantaranya kuantitas pekerjaan yang 

dilakukan seseorang dalam waktu satu hari kerja, kualitas dalam ketaatan 

prosedur dan disiplin, keandalan dalam melakukan tugasnya di isyaratkan 

dengan supervisi minimum, kehadiran masuk kerja setiap hari dan sesuai 

jam kerja, dan kemampuan bekerja sama dengan orang lain dalam 
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menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga 

mencapai daya guna yang sebesar-besarnya.

Dari pendapat Tiffin dan Mc. Cornick (dalam As’ad, 2001:49)

menyatakan bahwa kinerja dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya 

faktor individual dan faktor situasional. Faktor individual meliputi sikap, 

sifat-sifat kepribadian, sifat fisik, keinginan atau motivasinya, umur, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, latar belakang budaya, dan variabel-variabel 

personal lainnya. Faktor Situasional meliputi faktor sosial dan organisasi, 

faktor fisik dan pekerjaan. Faktor sosial dan organisasi meliputi 

kebijaksanaan organisasi, jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan 

lingkungan sosial. Faktor fisik dan pekerjaan, meliputi: metode kerja, 

desain dan kondisi alat-alat kerja, penentuan ruang kerja, dan lingkungan 

kerja.

Handoko (2000:252) menyatakan bahwa motivasi adalah keadaan 

dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan.

Pada dasarnya apabila perusahaan ingin meraih kinerja yang optimal 

sesuai dengan target yang telah di tentukan maka perusahaan haruslah 

memberikan motivasi pada karyawan agar karyawan mau dan rela 

mencurahkan tenaga dan pikiran yang dimiliki demi pekerjaan. Persoalan 

dalam memotivasi karyawan tidak mudah karena dalam diri karyawan 

terdapat keinginan, kebutuhan dan harapan yang berbeda antara satu 

karyawan dengan karyawan lain. Jadi apabila manajemen dapat 
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memahami persoalan motivasi dan mengatasinya maka perusahaan akan 

mendapatkan kinerja karyawan yang optimal sesuai dengan standar yang 

di tentukan. Salah satu faktor yang paling penting lagi adalah teknologi 

yang tidak dapat berjalan sempurna bila tidak didukung oleh sumber daya 

manusia yang berkualitas.

Didalam suatu perusahaan bagi sebagian besar karyawan, harapan 

untuk memperoleh uang adalah salah satu alasan dalam hal untuk bekerja, 

namun pendapat yang lain menyatakan bahwa uang hanyalah salah satu 

dari banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi saat bekerja. Seseorang 

yang sudah bekerja akan merasa lebih dihargai oleh masyarakat sekitarnya, 

dibandingkan dengan yang tidak bekerja. Mereka sendiri akan lebih 

dihargai lagi jika menerima fasilitas dan penghargaan status lainnya dari 

organisasi.

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

tercapainya kinerja yang optimal. Perusahaan harus mampu melakukan 

berbagai kegiatan dalam rangka menghadapi atau memenuhi tuntutan dan 

perubahan-perubahan di lingkungan perusahaan (Rivai, 2004:307).

Lingkungan kerja dapat menciptakan hubungan kerja yang saling mengikat 

dengan orang–orang yang ada didalam lingkungannya. Oleh sebab itu, 

sebaiknya diusahakan agar lingkungan kerja dapat tercipta dengan baik 

dan bisa kondusif sehingga dapat menjadikan karyawan menjadi merasa 

nyaman berada diruangan dan merasa bersemangat untuk melaksanakan 

tugas–tugasnya sehingga terbentuk kepuasan kerja, lalu dari kepuasan 
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kerja karyawan inilah maka kinerja karyawan juga akan meningkat.

Perusahaan juga dapat menciptakan suasana kerja yang menyenangkan 

dalam artian ada hubungan baik antar karyawan, antara karyawan dengan 

atasan, serta menjaga kesehatan, keamanan di ruang kerja maka akan 

menimbulkan produktivitas kerja karyawan (Agus Ahyari, 2002:207)

Kesehatan fisik dan mental karyawan juga harus diperhatikan oleh 

perusahaan. karyawan dapat menjadi stress, terkena penyakit atau 

mengalami kecelakaan kerja jika kondisi lingkungan kerja kurang 

diperhatikan. Oleh karena itu gangguan-gangguan penglihatan, 

pendengaran, kelelahan serta lingkungan kerja berupa suhu dan 

kelembaban, sangat perlu dikendalikan atau diperkecil semaksimal 

mungkin (Husein Umar, 2004:18).

Objek dalam penelitian ini adalah CV. Kalika Intergraha terletak di 

Jalan Meteseh Raya no.12 Kecamatan Tembalang Semarang yang 

bergerak dalam bidang produksi mebel furnitur rumah tangga. CV. Kalika 

Intergraha Semarang berdiri pada tahun 1990 yang saat itu memulai bisnis 

furniture di kalangan home industri lokal, tetapi mengalami perkembangan 

dari tahun ke tahun, Pada tahun 1995 Perusahaan ini mulai melakukan 

ekspor ke Timur Tengah dan Asia. Prioritas utama perusahaan ini adalah 

memberikan kualitas produk yang terbaik serta layanan klien yang 

mengutamakan kepuasan pelanggan. Hasil produksi yang dihasilkan CV. 

Kalika Intergraha di pasarkan ke seluruh wilayah Indonesia dan di ekspor 

ke luar negeri seperti Jepang, Malaysia, dan Timur Tengah. 
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Sangat menarik diteliti karena perusahaan tersebut sampai saat ini 

masih tetap eksis ditengah persaingan industri mebel dan dalam 

menjalankan perusahaan yang penuh dengan ketidakpastian mengenai 

kejadian di waktu yang akan datang juga resiko yang kemungkinan akan 

terjadi. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila peran sumber daya 

manusia ditempatkan pada posisi yang sangat penting dalam suatu 

organisasi atau perusahaan tersebut. Mengenai survei awal yang diperoleh 

dari wawancara dengan Manajer CV. Kalika Intergraha diperoleh 

informasi bahwa salah satu persoalan yang harus diselesaikan oleh CV. 

Kalika Intergraha saat ini adalah bagaimana cara agar memacu karyawan 

untuk meningkatkan kinerjanya.

Pada dasarnya motivasi kerja seseorang berbeda–beda 

tingkatannya. Demikian juga pada karyawan CV. Kalika Intergraha, 

masing–masing karyawan memiliki motivasi dan lingkungan kerja yang 

berbeda dalam bekerja. Untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja 

karyawannya, CV. Kalika Intergraha memberikan fasilitas untuk 

menunjang dalam bekerja seperti peralatan kerja yang memadai, tempat 

parkir, air minum, mushola, kamar mandi, Selain itu karyawan juga 

mendapatkan Jamsostek, pembayaran gaji tepat waktu, adanya tambahan 

gaji/upah bagi yang melakukan lembur.

CV. Kalika Intergraha merupakan industri yang menerapkan 

keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup serta telah 

menyediakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, kaca mata 
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kerja bagi karyawan yang ada di tempat kerja, sarana dan prasarana 

pembersih limbah industri.

Adapun lingkungan kerja CV. Kalika Intergraha peneliti 

mengetahui dari observasi, perusahaan dalam kondisi keamanan yang

sangat memadai seperti tersedianya tempat parkir kendaraan sehingga 

karyawan bisa tenang dalam bekerja, adanya pemeriksaan kepada setiap 

tamu yang datang, mewajibkan bagi karyawan dan tamu menunjukkan 

surat ijin mengemudi yang menggunakan sepeda motor saat parkir guna 

menjaga ketertiban dan keamanan. Juga adanya ventilasi agar sirkulasi 

udara di ruangan selalu segar. Dengan adanya lingkungan kerja yang 

memadai maka diharapkan akan dapat membantu karyawan dalam 

meningkatkan kinerja karyawan CV. Kalika Intergraha.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan Manajer CV. Kalika 

Intergraha yaitu Bapak Widhy, S.E. diketahui bahwa kondisi kinerja 

karyawan masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan penurunan 

hasil produksi CV. Kalika Intergraha Semarang tahun 2011.
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Tabel 1.1 Data Hasil Produksi CV. Kalika Intergraha
di Semarang Tahun 2011

Bulan
Total Hasil Produksi 

Tahun 2011
Presentase 

(%)

Januari 242 1,61%
Februari 197 1,31%
Maret 221 1,47%
April 102 0,68%
Mei 197 1,31%
Juni 191 1,27%
Juli 218 1,45%

Agustus 91 0,61%
September 92 0,61%

Oktober 100 0,67%
November 109 0,73%
Desember 240 1,60%

Total 2000 13,32%

Sumber : Data CV. Kalika Intergraha Semarang, 2011

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui secara kuantitas hasil 

produksi selama tahun 2011 mengalami fluktuasi. Target yang ditetapkan 

sebanyak 150 item. Hal ini dapat dilihat pada bulan April terdapat hasil 

produksi sebanyak 102 item dan pada bulan Mei mengalami peningkatan 

sebanyak 197 item, namun pada bulan Agustus-November hasil produksi 

CV. Kalika Intergraha masih mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil produksi yang dihasilkan, penurunan ini disebabkan oleh adanya 

minimnya tingkat pasokan bahan baku yang digunakan untuk produksi

serta menurunnya pesanan dari buyer. Hasil produksi ini juga bisa 

disebabkan karena kerusakan kemasan pengiriman, adanya produk yang 

cacat seperti patah, lecet, cat mengelupas, kena kotoran atau biasanya 

kurang teliti dan hati - hati dalam menyimpan barang di dalam gudang.
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Tabel 1.2 Data Intensitas Keterlambatan Karyawan pada bagian 
produksi CV. Kalika Intergraha Semarang Tahun 2011

Tahun Bulan
Jumlah Karyawan 

yang Hadir ≥  
Pukul 08.00 WIB

2011

Januari 15
Februari 18
Maret 20
April 23
Mei 24
Juni 25
Juli 16

Agustus 18
September 20
Oktober 22

November 28
Desember 26

 Rata - rata 21

Sumber : Data CV. Kalika Intergraha Semarang Tahun 2011 

Dari data Absensi Karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang 

tahun 2011 diatas diketahui bahwa kecenderungan peningkatan 

keterlambatan karyawan setiap bulannya mengalami peningkatan dengan 

rata-rata sejumlah 21 karyawan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar 

karyawan bertempat tinggal di luar kota Semarang sehingga Jika dibiarkan 

terus-menerus akan menjadi masalah bagi pihak perusahaan. Sementara 

pembayaran gaji sudah sesuai dan tepat waktu, pemberian tugas yang ada 

sudah disesuaikan dengan ketrampilan yang dimiliki karyawan, fasilitas 

kerja dan keamanan yang ada sudah memadai, serta sudah diberian sanksi 

bagi karyawan yang melanggar aturan perusahaan.
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Dari data hasil produksi dan absensi karyawan CV. Kalika 

Intergraha tahun 2011 diatas terbukti masih rendahnya kinerja karyawan 

CV. Kalika Intergraha, Jika dibiarkan terus-menerus akan menjadi masalah 

bagi pihak CV. Kalika Intergraha Semarang dan berdasarkan dari 

permasalahan tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN 

LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN CV. 

KALIKA INTERGRAHA DI SEMARANG "

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Adakah pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja karyawan pada

CV. Kalika Intergraha Semarang ?

2. Adakah pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja karyawan pada

CV. Kalika Intergraha Semarang ?

3. Adakah pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap 

Kinerja karyawan pada CV. Kalika Intergraha Semarang ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang.
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2. Untuk mengetahui pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja

Karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang.

3. Untuk mengetahui pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja 

secara simultan terhadap Kinerja Karyawan CV. Kalika Intergraha 

Semarang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis : 

a. Bagi pembaca, untuk menambah informasi sumbangan pemikiran 

dan pengetahuan dalam penelitian.

b. Bagi peneliti, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

menerapkan teori yang penulis peroleh di bangku kuliah yang 

dipraktikkan dalam dunia usaha yang realistis.

2. Manfaat Praktis : 

Bagi CV. Kalika Intergraha khususnya, untuk mengetahui adakah 

pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan kerja terhadap Kinerja yang 

diharapkan Perusahaan, dan hasilnya menjadi bahan pertimbangan 

dalam menyusun kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan masalah 

sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kinerja

2.1.1 Pengertian Kinerja

Kinerja dalam bahasa latin berasal dari kata Job performance atau 

performance yang mempunyai arti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang dicapai oleh seseorang ( Mangkunegara, 2008:67). Dan biasanya orang 

yang kinerjanya tinggi disebut orang yang produktif dan sebaliknya orang 

yang tingkat kinerjanya tidak mencapai tingkat standar dikatakan sebagai 

orang yang tidak produktif atau berperforma rendah.

Menurut Hasibuan (2002:160) kinerja adalah merupakan suatu hasil 

kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas 

kecakapan, usaha dan kesempatan. Berdasarkan paparan diatas kinerja 

adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu 

menurut standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Simamora (1997:339) bahwa untuk mencapai agar organisasi 

berfungsi secara efektif dan sesuai dengan sasaran organisasi, maka 

organisasi harus memiliki kinerja karyawan yang baik yaitu dengan 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan cara yang handal. Dari paparan teori 

diatas adalah bahwa suatu organisasi atau perusahaan dapat berjalan sesuai 

sasaran dan berfungsi secara efektif serta efisien maka 

13
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organisasi/perusahaan tersebut harus mempunyai karyawan yang memiliki 

kinerja yang baik, yaitu yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas-

tugasnya secara handal.

Mangkunegara (2006:67) berpendapat bahwa kinerja (prestasi kerja) 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Berdasarkan teori diatas bahwa kinerja merupakan apa 

yang dilakukan karyawan secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan.

Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa kinerja 

karyawan adalah hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu 

organisasi agar tercapai tujuan yang diiginkan suatu organisasi dan 

meminimalisir kerugian serta mampu menciptakan karyawan yang handal 

yang mampu melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan.

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan

Menurut 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 Tiffin dan Mc. Cornick (dalam As’ad 2001:49) menyatakan 

ada dua macam faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yaitu:

1. Faktor Individual
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Yaitu faktor-faktor yang meliputi sikap, sifat kepribadian, sifat fisik, 

minat dan motivasi, pengalaman, umur, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, serta faktor individual lainnya.

2. Faktor Situasional

a. Faktor fisik pekerjaan, meliputi: metode kerja, kondisi dan desain 

perlengkapan kerja, penentuan ruang, dan lingkungan fisik 

(penyinaran, temperatur dan ventilasi).

b. Faktor sosial dan organisasi, meliputi :peraturan organisasi, jenis 

latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial.

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 (Handoko, 2001:193).

Menurut Siagian (2003:78) bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh 

gaji, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, motivasi kerja 

(motivation), disiplin kerja, dan kepuasan kerja.

Menurut Bernardin (dalam Robbins, 2003:260) bahwa kinerja dapat 

dikatakan baik bila karyawan memenuhi hal sebagai berikut:

1. Kualitas kerja, diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan 

kemampuan karyawan.

2. Kuantitas, diukur dari persepsi karyawan terhadap jumlah aktivitas yang 

ditugaskan beserta hasilnya.
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3. Waktu produksi (production time), diukur dari persepsi pegawai terhadap 

suatu aktivitas yang diselesaikan dari awal waktu sampai menjadi output.

4. Efektivitas, persepsi karyawan dalam menilai pemanfaatan waktu dalam 

menjalankan tugas, efektivitas penyelesaian tugas dibebankan organisasi.

5. Kemandirian, tingkat dimana karyawan dapat melakukan fungsi kerjanya 

tanpa meminta bantuan atau bimbingan dari orang lain, diukur dari 

persepsi karyawan dalam melakukan fungsi kerjanya masing-masing 

sesuai dengan tanggung jawabnya.

6. Komitmen kerja, tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja 

dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

2.1.3 Penilaian Kinerja

Menurut Slamet (2007 : 236) Penilaian kinerja adalah proses evaluasi 

seberapa baik seorang pekerja mengerjakan pekerjaan mereka ketika 

dibandingkan dengan satu set standar dan kemudian 

mengkomunikasikannya dengan para pekerja. Dapat dijelaskan penilaian 

kinerja adalah proses untuk mengevaluasi seberapa baik karyawan 

mengerjakan pekerjaan jika disesuaikan dengan standar perusahaan 

kemudian pimpinan mengkomunikasikan hasil dari evaluasi tersebut kepada 

karyawan.

Penilaian kinerja merupakan kegiatan manajer yang paling tidak 

disukai, dan mungkin ada beberapa alasan untuk perasaan demikian. 

Penilaian kinerja tidak semuanya bersifat positif, karena ada karyawan yang 

kinerjanya buruk, kasus ini yang membuat manajer menjadi dilema. Disatu 
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sisi manajer menilai dan menegur karyawan yang kinerja buruk supaya 

meningkatkan kinerjanya, disisi lain manajer mempunyai beban rasa tidak 

menyenangkan jika menegur dan menilai kinerja karyawannya yang buruk.

Pada umumnya sistem penilaian kinerja masih digunakan sebagai alat 

untuk mengendalikan perilaku karyawan, membuat keputusan-keputusan 

yang berkaitan dengan kenaikan gaji, pemberian bonus, promosi dan 

penempatan karyawan yang bersangkutan. Seharusnya penilaian kinerja 

tidak saja mengevaluasi kinerja karyawan, tetapi juga mengembangkan dan 

memotivasi karyawan. Sebaliknya, karyawan yang dinilai harus mengetahui 

bidang prestasi yang dinilai, diberi kesempatan untuk menilai dirinya 

sendiri.

Informasi yang diterima para manajer tentang seberapa baik para 

karyawan berkinerja dapat terdiri dari tiga jenis yang berbeda, yaitu 

informasi berdasarkan ciri-ciri, informasi berdasarkan tingkah laku dan 

informasi berdasarkan hasil (Mathis dan Jackson, 2002:79).

1. Informasi berdasarkan ciri-ciri

Informasi berdasarkan ciri-ciri, seperti kepribadian yang menyenangkan, 

inisiatif atau kreativitas dan mungkin sedikit pengaruhnya pada pekerjaan 

tertentu. Ciri-ciri mengandung banyak makna dan banyak keputusan 

penting yang dilakukan dalam penilaian kinerja dengan mendasarkan 

pada ciri-ciri ini seperti daya adaptasi dan kelakuan umum menjadi 

terlalu kabur untuk digunakan sebagai dasar dari keputusan sumber daya 

manusia berdasarkan penilaian kinerja ini.
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2. Informasi berdasarkan tingkah laku

Informasi berdasarkan tingkah laku memfokuskan pada perilaku yang 

spesifik yang mengarah pada keberhasilan di pekerjaan. Informasi 

perilaku lebih sulit di identifikasi, tetapi memiliki keuntungan yang 

secara jelas memberikan gambaran akan perilaku apa yang ingin dilihat 

oleh pihak manajemen. Persoalan yang potensial bisa jadi ada beberapa 

perilaku, yang seluruhnya dapat berhasil dalam situasi tertentu.

3. Informasi berdasarkan hasil

Informasi berdasarkan hasil mempertimbangkan apa yang telah 

dilakukan karyawan atau apa yang telah dicapai karyawan. untuk 

pekerjaan-pekerjaan di mana pengukuran itu mudah dan tepat, 

pendekatan berdasarkan hasil ini adalah cara yang terbaik. Namun 

demikian, apa-apa yang diukur cenderung ditekankan dan apa yang 

sama-sama pentingnya tetapi tidak merupakan bagian yang diukur 

mungkin akan diabaikan karyawan.

Organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka kinerja 

sesungguhnya merupakan perilaku manusia dalam memainkan peran yang ia 

lakukan didalam suatu organisasi untuk memenuhi standar perilaku yang 

telah ditetapkan agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.

2.1.4 Manfaat Penilaian Kinerja

Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan sesuatu yang sangat 

bermanfaat bagi perencanaan kebijakan-kebijakan organisasi. Kebijakan-

kebijakan organisasi dapat menyangkut aspek individual maupun aspek 
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organisasi. Adapun manfaat penilaian kinerja (Slamet, 2007:237) adalah 

sebagai berikut:

1) Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

  pemotivasian pekerja secara maksimum.

2) Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan pekerja 

  seperti promosi, transfer, dan pemberhentian.

3) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan pekerja dan 

  untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

  pekerja.

4) Menyediakan umpan balik bagi pekerja mengenai bagaimana atasan 

  mereka menilai kinerja mereka.

5) Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan penilaian kinerja karyawan 

dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengelola operasi organisasi, 

membantu pengambilan keputusan, mengidentifikasikan kebutuhan 

kepelatihan dan pengembangan, menyediakan umpan balik, dan penyediaan 

dasar distribusi penghargaan.

2.1.5 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. 
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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.

3. Keandalan

Keandalan adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang 

disyaratkan dengan supervisi minimum. Menurut Zeithaml & Berry

(dalam Sudarmanto, 2009:14) kehandalan yakni mencakup konsistensi 

kinerja dan kehandalan dalam pelayanan; akurat, benar dan tepat.

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.
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2.2 Motivasi Kerja

2.2.1 Pegertian Motivasi Kerja

Motivasi berasal dari kata latin “movere” yang berarti “dorongan” atau 

daya penggerak. Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan 

seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan 

dalam bentuk keahlian atau ketrampilan tenaga dan waktunya untuk 

menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan 

melaksanakan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai 

sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2003:138).

Dari paparan teori ini disebutkan bahwa motivasi adalah suatu dorongan 

yang membuat seorang karyawan itu mampu dan rela untuk mengerahkan 

kemampuannya untuk organisasi dalam mencapai tujuan. Motivasi 

merupakan hasrat di dalam seseorang yang menyebabkan orang tersebut 

melakukan tindakan (Mathis dan Jackson, 2006:89).

Motivasi adalah sekelompok faktor yang menyebabkan individu 

berperilaku dalam cara-cara tertentu (Grifin, 2003:38). Motivasi merujuk 

pada kekuatan-kekuatan internal dan eksternal seseorang yang

membangkitkan antusiasme dan perlawanan untuk melakukan serangkaian 

tindakan tertentu. Motivasi karyawan mempengaruhi kinerja, dan sebagian 

tugas seorang manajer adalah menyalurkan motivasi menuju pencapaian 

tujuan-tujuan organisasional.

Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja 

bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua 



22

kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan. 

Menurut Mangkunegara (2008:93), menyatakan bahwa motivasi adalah 

kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dari 

motifnya. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi 

adalah dorongan yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai 

tujuan.

Menurut Hasibuan (2003:95) bahwa motivasi kerja adalah pemberian

daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka 

mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya 

upayanya untuk mencapai kepuasan. Faktor pendorong penting yang 

menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus 

dipenuhi. Berdasarkan paparan diatas, bahwa untuk mencapai kepuasan 

karyawan adalah dengan cara memberikan dorongan daya penggerak dan 

kegairahan kerja kepada karyawan agar mereka termotivasi sehingga 

mampu bekerja secara efektif dan bekerja sama dengan baik.

Dari pendapat para ahli dapat diambil kesimpulan motivasi adalah 

berbagai usaha yang dilakukan oleh manusia tentunya untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhannya. Namun, agar keinginan dan kebutuhannya 

dapat terpenuhi tidaklah mudah didapatkan apabila tanpa usaha yang 

maksimal. Dalam pemenuhan kebutuhannya, seseorang akan berperilaku 

sesuai dengan  dorongan yang dimiliki dan apa yang mendasari perilakunya.



23

2.2.2 Teori Motivasi Kerja

Terdapat bermacam-macam teori mengenai motivasi yang 

dokemukakan oleh para ahli. Menurut Hariandja (2007: 324), teori ini 

kelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu: 

1. Teori Hierarki Kebutuhan Maslow

Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua menusia 

memiliki kebutuhan pokok menunjukkannya dalam lima tingkatan yang 

berbentuk pyramid, orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. 

Lima tingkat kebutuhan itu dikenal dengan Hierarki kebutuhan Maslow, 

dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih 

kompleks yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi :

a. Kebutuhan fisiologis (rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya).

b. Kebutuhan rasa aman (merasa aman dan terlindung, jauh dari bahaya).

c. Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki (berafiliasi dengan orang 

lain).

d. Kebutuhan akan penghargaan (berprestasi, berkompetensi dan 

mendapatkan dukungan serta pengakuan).

e. Kebutuhan aktualisasi diri (mendapatkan kepuasan diri dan menyadari 

potensinya).

2. Teori X dan Y

Douglas Mc Gregor mengemukakan dua pendangan manusia yaitu 

teori X (negatif) dan teori Y (positif), menurut teori X empat 

pengandaian yang dipegang oleh manajer, yaitu: 
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a. Karyawan secara inheren tertanam dalam dirinya tidak menyukai    

kerja.

b. Karyawan tidak menyukai kerja mereka harus diawasi atau diancam 

dengan hukuman untuk mencapai tujuan.

c. Karyawan akan menghindari tanggung jawab.

d. Kebanyakan karyawan menaruh keamanan diatas semua faktor yang

dikaitkan dengan kerja.

Empat pandangan positif mengenai kodrat manusia dalam teori Y: 

a. Karyawan dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya. 

b. Orang akan menjalankan pengarahan diri dan pengawasan diri jika 

  mereka komit pada sasaran.

c. Rata-rata orang akan menerima tanggung jawab.

d. Kemampuan untuk mengembil keputusan inovatif.

3. Teori “ERG”

Alderfer mengungkapkan teori kebutuhan yang disebut teori ERG, 

tiga kelompok teori kebutuhan tersebut adalah:

a. Existence (Keberadaan)

b. Relatedness (Keterikatan)

c. Growth (Pertumbuhan)

Teori ERG juga mengungkapkan bahwa sebagai tambahan terhadap 

proses kemajuan pemuasan juga proses pengurangan keputusan. Yaitu, 

jika seseorang terus-menerus terhambat dalam usahanya untuk memenuhi 

kebutuhan menyebabkan individu tersebut mengarahkan pada upaya 
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pengurangan karena menimbulkan usaha untuk memenuhi kebutuhan 

yang lebih rendah. 

Penjelasan tentang teori ERG Aldefer menyediakan sarana yang penting 

bagi manajer tentang perilaku. Jika diketahui bahwa tingkat kebutuhan 

yang lebih tinggi dari seseorang bawahan misalnya, pertumbuhan 

nampak terkendali, mungkin karena kebijaksanaan perusahaan, maka hal 

ini harus menjadi perhatian utama manajer untuk mencoba mengarahkan 

kembali upaya bawahan yang bersangkutan memenuhi kebutuhan akan 

keterkaitan atau kebutuhan eksistensi. Teori ERG Aldefer 

mengisyaratkan bahwa individu akan termotivasi untuk melakukan 

sesuatu guna memenuhi salah satu dari ketiga perangkat kebutuhan.

4. Teori Dua Faktor

Teori yang dikembangkan oleh Herzberg ini dikenal dengan 

“Model Dua Faktor” dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor 

hygiene atau “pemeliharaan”. Menurut teori ini yang dimaksud faktor 

motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya 

intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang. Sedangkan yang 

dimakasud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor 

yang sifatnya ekstrinsik yang berarti bersumber dari luar diri yang turut 

menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Menurut 

Herzberg, yang tergolong sebagai faktor motivasional antara lain adalah 

pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, 

kemajuan dalam karir dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor-
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faktor hygiene atau pemeliharaan mencakup antara lain status seseorang 

dalam organisasi, hubungan seorang individu dengan atasannya, 

hubungan seseorang dengan rekan-rekan sekerjanya, teknik penyeliaan 

yang diterapkan oleh para penyelia, kebijakan organisasi, sistem 

administrasi dalam organisasi, kondisi kerja dan sistem imbalan yang 

berlaku. 

5. Teori Motivasi Vroom

Teori dari Vroom (1964) tentang cognitive theory of motivation

menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia 

yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu 

sangat dapat ia inginkan. Menurut Vroom, tinggi rendahnya motivasi 

seseorang ditentukan oleh tiga komponen, yaitu: 

a. Ekspektasi (harapan) keberhasilan pada suatu tugas.

b. Instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika 

berhasil dalam melakukan suatu tugas (keberhasilan tugas untuk 

mendapatkan outcome tertentu). 

c. Valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, 

netral, atau negatif. Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu 

yang melebihi harapan, motivasi rendah jika usahanya menghasilkan 

kurang dari yang diharapkan Mengingat setiap individu dalam 

perusahaan berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, 

maka akan sangat penting bagi perusahaan untuk melihat kebutuhan 

dan harapan karyawannya, bakat dan keterampilan yang dimilikinya, 
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dan rencana karyawan tersebut pada masa mendatang. Jika perusahaan 

dapat mengetahui hal-hal tersebut, akan lebih mudah untuk 

mendapatkan karyawan pada posisi yang palig tepat sehingga akan 

lebih meningkatkan motivasi bagi karyawan itu sendiri. 

6. Teori “Tiga Kebutuhan”

Dikemukakan oleh David McCleland 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 :

a. Kebutuhan akan berprestasi (Need for Achievement)

Yaitu mereka lebih mengejar prestasi pribadi daripada imbalan 

terhadap keberhasilan, mereka bergairah untuk melakukan sesuatu 

lebih baik dan lebih efisien dibandingkan hasil sebelumnya.

b. Kebutuhan akan kekuasaan (Need for Power)

Yaitu adanya keinginan yang kuat untuk mengendalikan orang lain, 

untuk mempengaruhi orang lain, dan untuk memiliki dampak terhadap 

orang lain

c. Kebutuhan afiliasi (Need for Affiliation)

Yaitu orang yang berusaha mendapatkan persahabatan, ingin disukai 

dan diterima oelh orang lain, lebih menyukai situasi-situasi kooperatif 

dari situasi kompetitif dan sangat menginginkan hubungan-hubungan 

yangmelibatkan saling pengertian dalam derajat yang tinggi, dan 

berusaha untuk menghindari konflik.
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2.2.3 Indikator Motivasi Kerja

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator motivasi dari 

teori Maslow. Teori hirarki kebutuhan dari Abraham Maslow menurut 

Sofyandi dan Garniwa (2007:102). Terdiri dari :

1. Kebutuhan fisiologis (Physiological-need)

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. 

2. Kebutuhan rasa aman (Safety-need)

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. 

3. Kebutuhan sosial (Social-need)

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. 
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4. Kebutuhan penghargaan (Esteem-need)

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, dihargai 

atas prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuan dan keahlian 

seseorang serta efektifitas kerja seseorang. 

5. Kebutuhan aktualisasi diri (Self-actualization need)

Aktualisasi diri merupakan hirarki kebutuhan dari Maslow yang paling 

tinggi. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan potensi 

yang sesungguhnya dari seseorang. Kebutuhan untuk menunjukkan 

kemampuan, keahlian dan potensi yang dimiliki seseorang. Malahan 

kebutuhan akan aktualisasi diri ada kecenderungan potensinya yang 

meningkat karena orang mengaktualisasikan perilakunya. Seseorang 

yang didominasi oleh kebutuhan akan aktualisasi diri senang akan tugas-

tugas yang menantang kemampuan dan keahliannya.

2.2.4 Tujuan Pemberian Motivasi Kerja

Tujuan pemberian motivasi menurut Hasibuan (2001:221) adalah sebagai 

berikut : 

a. Medorong gairah dan semangat kerja karyawan.

b. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan.

c. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan.

d. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan.

e. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi 

karyawan.

f. Mengefektifkan pengadaan karyawan.
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g. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik.

h. Meningkatkan kreatifitas dan partisipasi karyawan.

i. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan.

j. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas–

tugasnya.

k. Meningkatkan efisiensi pengguanaan alat - alat dan bahan baku.

2.2.5 Jenis dan Metode Motivasi Kerja

Menurut Hasibuan (2001:221) jenis–jenis motivasi adalah sebagai berikut :

a) Motivasi positif

Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada 

mereka yang berprestasi baik. Dengan motivasi positif ini semangat 

kerja bawahan akan meningkat, karena pada umumnya manusia 

senang menerima yang baik–baik saja.

b) Motivasi negatif

Manajer memotivasi bawahannya dengan memberikan hukuman 

kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik (prestasinya rendah). 

Dengan motivasi negatif ini semangat kerja bawahan dalam jangka 

pendek akan meningkat, karena mereka takut dihukum; tetapi dalam 

waktu jangka panjang akan berakibat kurang baik. 

Metode motivasi menurut Hasibuan (2001:222) adalah sebagai berikut : 

a) Metode langsung

Adalah motivasi (material dan non material) yang diberikan secara 

langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi 
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kebutuhan dan kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti memberikan 

pujian, penghargaan, bonus, piagam, dan lain sebagainya.

b) Motivasi tidak langsung

Adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas–fasilitas 

yang mendukung serta menunjang gairah kerja/kelancaran tugas, 

sehingga karyawan betah dan bersemangat dalam melakukan 

pekerjaannya. 

2.2.6 Hubungan Motivasi Kerja dengan Kinerja

Dalam sebuah perusahaan seorang manajer dapat meningkatkan kinerja

dengan cara-cara yang mendorong karyawannya untuk bekerja keras 

dalam pekerjaan mereka. Keberhasilan atau tidaknya seorang manajer

dalam memotivasi karyawannya dapat terlihat dengan perilaku 

karyawannya dalam bekerja. Seseorang sangat termotivasi akan bekerja 

keras melakukan pekerjaan sesuai dengan target yang diharapkan, 

seseorang yang tidak termotivasi tidak mau melakukan pekerjaannya 

sesuai dengan target yang diharapkan bahkan melakukan pekerjaannya  

dengan ala kadarnya.

Untuk meningkatkan kinerja karyawannya seorang manajer melakukan 

motivasi dengan cara antara lain dengan memberikan penghargaan, 

kompensasi, tunjangan dan bonus kepada karyawan.
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2.3 Lingkungan Kerja

2.3.1 Pengertian 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 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 (2003:86) 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.

Menurut 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 
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memadai. 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. 

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.

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja

Faktor-faktor lingkungan kerja yang diuraikan oleh Nitisemito 

(1992:184) yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi 

lingkungan kerja dikaitkan dengan kemampuan karyawan, diantaranya:

1. Warna merupakan faktor yang penting untuk memperbesar efisiensi kerja 

para karyawan. Khususnya warna akan mempengaruhi keadaan jiwa 

mereka. Dengan memakai warna yang tepat pada dinding ruangan dan 

alat-alat lainnya, kegembiraan dan ketenangan bekerja para karyawan

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 akan menimbulkan rasa yang kurang menyenangkan 

bagi para karyawan yang menggunakannya, untuk menjaga kebersihan 
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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 yang mempunyai 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 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 
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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 (1999:93) lingkungan dirumuskan menjadi 

dua, meliputi lingkungan umum dan lingkungan khusus.

1. Lingkungan Umum

Segala sesuatu diluar organisasi yang memiliki potensi untuk 

mempengaruhi organisasi. Lingkungan ini berupa kondisi sosial dan 

kondisi teknologi yang meliputi:

a. 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.

1) Fasilitas alat kerja

Seseorang karyawan atau pekerja tidak akan dapat melakukan 

pekerjaan tanpa disertai alat kerja.

2) Fasilitas perlengkapan kerja

Semua benda yang digunakan dalam pekerjaan tetapi tidak 

langsung berproduksi, melainkan sebagai pelancar dan penyegar 

dalam pekerjaan.
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3) Fasilitas sosial

Fasilitas yang digunakan oleh karyawan yang berfungsi sosial 

meliputi, penyediaan kendaraan bermotor, musholla dan fasilitas 

pengobatan.

b. Teknologi adalah alat kerja operasional yaitu semua benda atau barang 

yang berfungsi sebagai alat canggih yang langsung dgunakan dalam 

produksi seperti komputer, mesin pengganda, mesin hitung.

2. 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.

2.3.3 Indikator Lingkungan Kerja

Indikator -indikator lingkungan kerja oleh Nitisemito (1992:159) 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 diantara orang–orang yang ada ditempat kerja 

tersebut (Saydam, 1996:381).
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2. 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.

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 mengalami kesalahan, dan pada akhirnya menyebabkan kurang 

efisien dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga tujuan organisasi sulit 

tercapai.
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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

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 yang mengganggu 

disekitar tempat kerja.
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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 diatas diharapkan akan terciptanya lingkungan 

kerja yang kondusif sehingga karyawan akan betah dalam bekerja. Dalam 

hal ini, maka peneliti mengambil indikator dari Nitisemito (1992:159) yaitu  

suasana kerja, hubungan dengan rekan kerja, tersedianya fasilitas kerja.

2.3.4 Hubungan Lingkungan Kerja dengan Kinerja

Lingkungan kerja dalam suatu organisasi sangat penting untuk 

diperhatikan, karena mempunyai pengaruh langsung terhadap karyawan 

dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut As’ad (2001:50) terdapat dua 

faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu : faktor individu dan faktor 

situasional. Dalam faktor situasional terdapat faktor fisik dan faktor sosial 

organisasi yang mempengaruhi pekerjaan. Faktor fisik disini berupa 

lingkungan dalam organisasi yaitu tata ruang, penerangan, temperatur, 

sirkulasi udara, kebersihan dan lain–lain. Sedangkan untuk faktor sosial 

organisasi yang tidak kalah penting adalah faktor lingkungan sosial, dalam 

hal ini berupa hubungan antara karyawan dengan karyawan lainnya maupun 

hubungan antara karyawan dengan atasannya.
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Faktor lingkungan kerja menjadi faktor yang sangat penting dalam 

meningkatkan kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang baik dapat 

meningkatkan kinerja, sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memadai 

dapat menurunkan kinerja. Menurut Nitisemito (2000:183) lingkungan kerja 

dapat mempengaruhi semangat kerja dan kegairahan kerja sehingga 

berpengaruh juga terhadap kinerja dari karyawan. Suatu lingkungan kerja 

dikatakan baik, atau sesuai apabila karyawan dapat melaksanakan kegiatan 

secara optimal, sehat, aman dan nyaman. Sedangkan lingkungan kerja yang 

kurang baik menuntut tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak dan tidak 

mendukung diperolehnya rancangan sistem yang efisien (Sedarmayanti, 

2001:21)

2.4 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu yang Relevan
No Peneliti Judul Tahun Hasil Penelitian
1. Linda 

Firnidia
Pengaruh Motivasi 
Terhadap Kinerja 
Pegawai Dinas 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 
Kabupaten Jepara.

2008 Didalam penelitian ini
ada pengaruh positif 
antara Motivasi terhadap 
Kinerja pada pegawai 
Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten 
Jepara dengan koefisien 
parsial sebesar 31,3%.

2. Sari Emilia 
Noviani 

Pengaruh Lingkungan 
Kerja Terhadap 
Kinerja Karyawan 
Bagian Produksi PT. 
Glory Industrial
Semarang II

2009 Didalam penelitian 
iniadapengaruh positif
antara lingkungan kerja
terhadap kinerja
karyawan bagian 
produksi PT. Glory 
Industrial Semarang II 
dengan koefisien parsial
sebesar 18,49%.
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3. Ita Ernawati Pengaruh 
Kepemimpinan 
Transformasional, 
Motivasi Kerja, dan 
Lingkungan Kerja 
Terhadap Kinerja 
Karyawan Bagian 
Produksi Pada CV. 
Graha Indah Furniture 
Jepara

2011 Didalam penelitian ini
kepemimpinan 
transformasional, 
motivasi dan lingkungan 
kerja mempunyai 
pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap 
kinerja karyawan pada 
CV. Graha Indah 
Furniture Jepara yakni 
sebesar 56,1% dan 
sisanya 43,9% 
dipengaruhi oleh faktor 
lain.

4. Dr Musriha Influences of Work 
Behavior, 
WorkEnvironment 
and
Motivation in Clove 
Cigarette factories in 
Kudus,
Indonesia

2011 (1) Lingkungan kerja 
secara signifikan 
berpengaruh terhadap
kinerja karyawan di 
Pabrik rokok Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah.
Tengah.
(2) Motivasi
Kerja secara signifikan 
mempengaruhi kinerja 
pekerjaan pelinting rokok 
di Kabupaten Kudus, 
Jawa Tengah

5 Hammed, T. 

Ayo dan 

Shadare, 

Oluseyi.A

Influence of Work 
Motivation,
Leadership
Effectiveness and
Time Management on 
Employees’
Performance in Some
Selected Industries in 
Ibadan, Oyo State, 
Nigeria

2009 Dalam penelitian ini ada 
pengaruh positif antara 
motivasi kerja terhadap 
kinerja karyawan di 
beberapa industri 
yangterpilih di Ibadan, 
Oyo State, Nigeria 
dengan koefisien parsial 
sebesar 28,9%.

6 M. Suhadi Pengaruh motivasi 
kerja dan Lingkungan 
Kerja Terhadap 

2005 Didalam penelitian ini 
disebutkan bahwa 
motivasi tidak 
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Kinerja Karyawan 
pada PD BPR Bank 
Pasar Klaten

mempunyai pengaruh 
secara signifikan terhadap 
kinerja karyawan secara 
individual, untuk variabel 
lingkungan kerja 
mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap 
kinerja karyawan PD
BPR Bank Pasar 
Kabupaten Klaten

7 Ajayi, Isaac
A. Awosusi, 
Omojolao
O.Arogundad
e, Bukola B 
dan 
Ekundayo, 
Haastrup T.

Work Environment as
Correlateof Academic 
Staff Job 
Performance in South 
West Nigerian
Universities

2011 Penelitian ini disebutkan 
bahwa ada pengaruh 
secara signifikan 
lingkungan kerja dengan 
kinerja staf akademik di 
Perguruan Tinggi Nigeria

8 Mawol, 
Mohammed
Abubakar
dan
Babandako,
Abdullahi 
Yusuf

An Evaluation Of
Staff Motivation, 
Dissatisfaction and
Job
Performance in An
Academic Setting

2011 Didalam penelitian ini 
disebutkan bahwa 
motivasi berpengaruh 
terhadap kinerja 
pekerjaan dan kepuasan 
kerja di lingkungan 
akademik

2.5 Kerangka Berpikir

Sumber daya manusia merupakan hal yang paling utama dalam 

perusahaan, karena manusia selalu ada dalam suatu organisasi atau 

perusahaan. Sumber daya manusia merupakan tantangan tersendiri bagi 

manajer karena keberhasilan manajer tergantung pada kualitas sumber daya 

manusia. Apabila masing-masing individu dalam perusahaan dapat berjalan 

efektif dengan kata lain, kelangsungan perusahaan tergantung pada kinerja 

karyawan. Dalam usaha untuk mencapai tujuan, perusahaan sangat 
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mengharapkan adanya kinerja yang tinggi dari setiap karyawannya. 

Peningkatan kinerja dapat dipengaruhi dengan memberikan motivasi kerja 

pada karyawan dan lingkungan kerja yang memadai. 

Dalam kinerja karyawan agar seseorang lebih semangat lagi perlu 

adanya motivasi dalam bekerja. Tetapi motivasi bukan merupakan satu-

satunya agar kinerja karyawan baik. Dengan adanya motivasi, maka 

terjadilah kemauan kerja dan dengan adanya kemauan untuk bekerja serta 

dengan adanya kerja sama, maka kinerja akan meningkat. Dengan adanya 

motivasi yang mendukung seperti tercukupinya kebutuhan fisiologis 

karyawan seperti makan atau minum atau sandang pangan, adanya rasa 

aman dari perusahaan yang berupa asuransi keselamatan atau kesehatan, 

adanya rasa sosial seperti tidak membedakan karyawan satu dengan 

karyawan lain, adanya rasa penghargaan diri dengan adanya bonus atau 

adanya pujian dari pimpinan, adanya kebebasan menyampaikan pendapat, 

maka karyawan dalam bekerja semakin semangat sehingga kinerja 

karyawan akan baik.

Selain motivasi, lingkungan kerja juga mempengaruhi peningkatan 

kinerja karyawan. Dengan adanya lingkungan kerja yang mendukung seperti 

kebersihan di perusahaan membuat suasana kerja yang menyenangkan, 

hubungan dengan rekan kerja yang harmonis, tersedianya fasilitas kerja 

yang memadai, penerangan/cahaya yang cukup diruangan, sirkulasi udara 

yang bersih, tidak adanya bunyi yang tidak dikehendaki/kebisingan, bau 

tidak sedap, dan terjaminnya keamanan seperti adanya satpam bisa menjaga 
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di lingkungan luar gedung diharapkan menunjang proses dalam bekerja 

sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Sehingga hubungan faktor-faktor tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut:

Gambar 2.1: Kerangka Berfikir

Motivasi Kerja (X1)
Menurut Maslow dalam 
Sofyandi dan Garniwa

(2007:102)

1. Kebutuhan fisiologis
2. Kebutuhan rasa aman
3. Kebutuhan sosial
4. Kebutuhan 

penghargaan diri
5. Kebutuhan aktualisasi 

diri

Kinerja (Y)
Menurut Robert L. Mathis 

dan John H. Jackson 
(2006:378)

1. Kuantitas
2. Kualitas
3. Keandalan
4. Kehadiran
5. Kemampuan 

bekerjasama

Lingkungan Kerja (X2)
Menurut Nitisemito 

(1992:159) 

1. Suasana kerja
2. Hubungan dengan 

rekan kerja
3. Tersedianya fasilitas 

kerja
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2.6 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. Dalam kaitannya dengan pengaruh 

motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan diatas, maka 

rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 :   Ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. 

Kalika Intergraha Semarang.

H2 :    Ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. 

Kalika Intergraha Semarang.

H3 : Ada pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan pada CV. Kalika Intergraha Semarang.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

3.1.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2008:80). Dalam penelitian ini yang 

dilaksanakan pada CV. Kalika Intergraha populasi penelitian seluruh 

karyawan pada bagian produksi CV. Kalika Intergraha Semarang yang 

berjumlah 112 orang.

3.1.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh suatu populasi (Sugiyono, 2008:81). Dalam penelitian ini 

penghitungan sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat 

toleransi kesalahan sebesar 10%.

2)(1 eN

N
n




Keterangan :

n   =    Jumlah Sampel 

N  =    Jumlah Populasi

47
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e    = Batas kesalahan maksimal dalam pengambilan sampel yang 

telah ditetapkan (10%)

Maka :

n = 1121 + 112 (10%)

n = 1121 + 112 (0.0100)

n = 1121 + 1,12

n = 52,8301 53

Berdasarkan perhitungan diatas didapatkan jumlah sampel 

sebesar 53 dari 112 jumlah karyawan CV. Kalika Intergraha di 

Semarang. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan 

dengan teknik Random Sampling (Suharsimi, 1997:120) Dengan 

rumus sebagai berikut :

       Sampel  =                                         x  ∑Responden yang dibutuhkan

Alasan digunakan teknik Random Sampling ini karena 

banyaknya subjek penelitian dalam setiap sub populasi yang tidak 

sama serta adanya pengelompokan pada sub bagian. Setiap anggota 

∑ Responden pada bagian tertentu

∑Responden total
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populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai 

sampel. Dengan demikian sample yang terpilih diharapkan dapat 

mewakili seluruh populasi yang ada. Berikut ini adalah pembagian 

jumlah sampel dalam tiap sub populasi pada karyawan CV. Kalika 

Intergraha di Semarang dari sejumlah sampel 53 : 

Tabel 3.1 Penentuan Jumlah Sampel
No Bagian-bagian karyawan Jumlah 

Populasi
Proporsi Sampel Jumlah 

Sampel

1 Bagian penanganan proses
dan ukir

22 22/112×53= 10,41 10

2 Bagian  perakitan 38 38/112×53= 17,98 18

3 Bagian Quality Control 5 5/112×53= 2,36 2

4 Bagian Finishing 35 35/112×53= 16,56 17

5 Bagian packing dan kirim 8 8/112×53= 3,78 4

6 Bagian lain-lain 4 4/112×53= 1,89 2

Total 112 53

Sumber : CV. Kalika Intergraha, Tahun 2011

3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi, 2006:118). Variabel dalam penelitian 

ini terdiri dari variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).
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3.2.1 Variabel bebas (Independen)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang 

menjadi sebab perubahan timbulnya variabel terikat (Suharsimi, 

2006:119). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah :

1. Motivasi Kerja (X1)

Motivasi dalam penelitian ini merupakan suatu keadaan 

dalam diri pribadi setiap karyawan CV. Kalika Intergraha yang 

mendorong mereka untuk melakukan pekerjaannya. Indikator-

indikator motivasi kerja antara lain : 

a. Kebutuhan Fisiologi 

b. Kebutuhan Rasa aman

c. Kebutuhan Sosial

d. Kebutuhan Penghargaan Diri

e. Kebutuhan Aktualisasi diri

2. Lingkungan Kerja (X2)

Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan jelas sangat 

mempengaruhi karyawan dalam bekerja di perusahaan tersebut.

Dengan demikian lingkungan kerja merupakan salah satu hal yang 

sangat harus diperhatikan oleh perusahaan, karena lingkungan kerja 

dapat mempengaruhi para karyawan CV. Kalika Intergraha dalam 

melaksanakan tugasnya secara optimal. Adapun indikator 

mengenai Lingkungan Kerja adalah sebagai berikut:

a. Suasana Kerja
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b. Hubungan rekan kerja

c. Tersedianya fasilitas Kerja

3.2.2 Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Suharsimi, 2006:119). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah : Kinerja (Y), adalah hasil 

kerja yang telah dicapai oleh karyawan CV. Kalika Intergraha di 

Semarang di dalam melaksanakan pekerjaannya. Dalam penelitian ini 

indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja antara 

lain :

a. Kuantitas

b. Kualitas

c. Keandalan

d. Kehadiran

e. Kemampuan Bekerjasama

3.3 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari 

individu maupun perwakilan kelompok. Data ini berupa hasil dari 

pengisian kuesioner mengenai motivasi kerja, lingkungan kerja dan kinerja

yang diisi oleh karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang.
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2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa presensi, data 

hasil kerja karyawan, data jumlah karyawan, dan data sampel penelitian

pada karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penellitian ini hanyalah sumber 

data internal. Sumber data internal adalah sumber data yang didapat dari 

dalam perusahaan atau organisasi dimana penelitian dilakukan. Dalam 

penelitian ini sumber data internalnya adalah karyawan CV. Kalika Intergraha

Semarang.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode atau cara yang 

digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Dalam 

penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah :

1. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) adalah  sejumlah  pertanyaan/pernyataan tertulis yang

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahui (Suharsimi, 2006:151). 

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data tentang 

motivasi, lingkungan kerja dan kinerja karyawan CV. Kalika Intergraha di 
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Semarang. Angket dalam penelitian ini adalah angket tertutup, yaitu 

angket yang pertanyaan atau pernyataannya sudah disiapkan jawabannya, 

sehingga responden tinggal memilih dan menjawabnya secara langsung.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel

yang berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian dan sebagainya (Suharsimi, 2006:231). Metode 

dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam 

penelitian, berupa data penilaian hasil kerja karyawan, data jumlah 

karyawan, data absensi, data sampel, dan data-data lain yang mendukung.

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas

3.6.1 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi, 2006:168). Suatu 

instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dalam mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara 

tepat. Dalam penelitian ini digunakan tehnik uji validitas internal, yakni 

validitas yang dicapaiapabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian 

instrumen secara keseluruhan(Suharsimi 2006:171).Untuk mengukur 

validitas digunakan rumus korelasi product moment yang dikemukakan 

oleh Pearson (dalam Suharsimi, 2006:170) sebagai berikut :
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=
∑ (∑ )(∑ )

{ ∑ (∑ ) }{ ∑ (∑ ) }

Keterangan :

rxy =  besarnya korelasi

X = skor butir (Nilai skor tertentu)

Y = skor total yang diperoleh

N = Jumlah populasi

X = Jumlah skor item

Y = Jumlah skor total

 2X = Jumlah skor kuadrat nilai X

 2Y = Jumlah skor kuadrat nilai Y

Untuk mengetahui valid tidaknya instrument dengan cara rxy hitung 

dikonsultasikan dengan r tabel dengan taraf signifikan 5%. Jika didapatkan 

harga rxy hitung > r tabel, maka butir instrument dapat dikatakan valid, 

akan tetapi sebelumnya jika harganya rxy < r tabel, maka dikatakan bahwa  

instrument tersebut tidak valid. 
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Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Instrumen Kinerja

Indikator Kode Soal R Tabel R Hitung Keterangan
Kuantitas 1 0,422 0,541 Valid

2 0,422 0,569 Valid
Kualitas 3 0,422 0,525 Valid

4 0,422 0,627 Valid
Keandalan 5 0,422 0,596 Valid

6 0,422 0,565 Valid
7 0,422 0,690 Valid

Kehadiran 8 0,422 0,163 Tidak Valid
9 0,422 0,720 Valid

Kemampuan 
Bekerjasama

10 0,422 0,556 Valid
11 0,422 0,844 Valid

Sumber : Data Tahun 2012, diolah

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa 

> yaitu untuk N = 20 dengan taraf signifikan 5% adalah 0,422. 

Demikian dapat dikatakan bahwa variabel Kinerja yang digunakan dalam 

penelitian ini ada yang tidak valid, yaitu nomer 8 Sehingga pertanyaan 

nomor 8 dihapus, karena sudah terwakili oleh pertanyaan lainnya dan tidak 

digunakan dalam pengambilan data dan 10 pertanyaan yang valid dapat 

digunakan dalam pengambilan data.
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Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Motivasi Kerja

Indikator Kode 
Soal

R Tabel R Hitung Keterangan

Kebutuhan Fisiologi 12 0,422 0,826 Valid
13 0,422 0,778 Valid

Kebutuhan Rasa 
Aman

14 0,422 0,536 Valid
15 0,422 0,664 Valid

Kebutuhan Sosial 16 0,422 0,690 Valid
17 0,422 0,604 Valid
18 0,422 0,599 Valid

Kebutuhan 
Penghargaan Diri

19 0,422 0,754 Valid
20 0,422 0,681 Valid
21 0,422 0,324 Tidak Valid

Kebutuhan 
Aktualisasi Diri

22 0,422 0,512 Valid
23 0,422 0,699 Valid

Sumber : Data Tahun 2012, diolah

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa 

> yaitu untuk N = 20 dengan taraf signifikan 5% adalah 0,422. 

Demikian dapat dikatakan bahwa variabel Motivasi kerja yang digunakan 

dalam penelitian ini ada yang tidak valid, yaitu nomer 21 Sehingga 

pertanyaan nomor 21 dihapus, karena sudah terwakili oleh pertanyaan 

lainnya dan tidak digunakan dalam pengambilan data dan 11 pertanyaan 

yang valid dapat digunakan dalam pengambilan data.
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Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Instrumen Lingkungan Kerja

Indikator Kode 
Soal

R Tabel R Hitung Keterangan

Suasana Kerja
24 0,422 0,717 Valid

25 0,422 0,854 Valid
Hubungan 

Dengan 
Karyawan

26 0,422 0,609 Valid

27 0,422 0,701 Valid

Tersedianya 
Fasilitas Kerja

28 0,422 0,731 Valid
29 0,422 0,584 Valid
30 0,422 0,480 Valid

Sumber : Data Tahun 2012, diolah

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa 

> yaitu untuk N = 20 dengan taraf signifikan 5% adalah 0,422. 

Diketahui seluruh instrumen variabel Lingkungan Kerja yang di uji 

cobakan memenuhi ketentuan validitas, Sehingga pernyataan instrumen 

tersebut dapat dilanjutkan untuk dipakai dalam penelitian.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik (Suharsimi, 2006:178).

Reliabilitas menunjukkan pada tingkat keandalan (dapat dipercaya) dari 

suatu indikator yang digunakan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengetahui 

reliabilitas instrumen adalah rumus alpha dari Cronbach (Suharsimi,

2006:196) :
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= − 1 1 −∑
Keterangan :

r = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

∑ σ = Jumlah varians butir

σ = Varians total

Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Instrumen

No. Variabel
Cronbach’s 

Alpha

Minimal 
Cronbach’s 
Alpha yang 
disyaratkan

Keterangan

1 Motivasi Kerja 
(X1)

0,87 0,60 Reliabel

2 Lingkungan 
Kerja (X2)

0,76 0,60 Reliabel

3 Kinerja (Y) 0,80 0,60 Reliabel

Sumber : Data Tahun 2012, diolah

Dari uji coba yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa hasil 

Cronbach’s Alpha setiap variabel lebih dari standar minimal Cronbach’s 

Alpha yang disyaratkan yaitu 0,60, maka variabel kinerja karyawan, 

motivasi kerja, dan lingkungan kerja reliabel dan layak di gunakan dalam 

pengambilan data.
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3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah pengolahan data hasil penelitian untuk 

memperoleh suatu kesimpulan setelah data penelitian terkumpul. Metode 

analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis kuantitatif  regresi linier 

berganda yang sebelumnya diadakan uji asumsi klasik dan analisis deskriptif 

presentase. Dalam penelitian ini analisis data diolah menggunakan program 

SPSS. Metode analisis data yang digunakan adalah 

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal atau tidak (Ghozali, 2006:147). Salah satu cara termudah 

untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik 

histogram yang membandingkan antara data observasi dengan 

distribusi yang mendekati distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk suatu satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual 

akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual 

normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi memenuhi standar normalitas. Jika data menyebar 
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jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Untuk mengetahui adanya multikolonieritas dapat dilihat 

dari nilai toleransinya dan lawannya atau variance inflation factor

(VIF). Jika VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1 maka 

regresi bebas dari multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara 

ZPRED dan SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah 

diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah di studentized. Jika tidak ada pola yang 

jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
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3.7.2 Analisis Deskriptif Presentase

Analisis deskriptif presentase digunakan untuk mendeskripsikan data 

yang ada pada penelitian ini yang terdiri dari motivasi kerja (X ), 

lingkungan kerja (X ) dan kinerja karyawan (Y). Langkah-langkah yang 

ditempuh dalam penggunaan teknik analisis ini yaitu :

a. Membuat tabel distribusi jawaban angket X , X , dan Y.

b Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang 

telah ditetapkan

c. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap responden.

d. Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus sebagai berikut :

DP = x 100 %

Keterangan :

DP :  Deskriptif Persentase (%)

n  :  Jumlah nilai yang diperoleh

N :  Jumlah nilai ideal

Untuk penskoran dari tiap jawaban yang diberikan oleh responden, 

peneliti menentukan sebagai berikut :

a.  Untuk jawaban sangat setuju responden diberi skor 5

b.  Untuk jawaban setuju responden diberi skor 4

c. Untuk jawaban kurang setuju responden diberi skor 3

d. Untuk jawaban tidak setuju responden diberi skor 2

e. Untuk jawaban sangat tidak setuju responden diberi skor 1
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3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu pengaruh 

Motivasi kerja (X1) dan Lingkungan kerja (X2) terhadap Kinerja 

karyawan (Y) pada CV. Kalika Intergraha Semarang. Adapun rumus

regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

Y = a + b X + b X
Keterangan :

Y : Kinerja

A : Koefisien regresi (bilangan konstanta)

b : Koefisien regresi untuk X
b : Koefisien regresi untuk X
X : Motivasi kerja

X : Lingkungan kerja (Sugiyono, 2008: 258)

3.7.4 Uji Hipotesis

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan 

variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan 

tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau 

nilai rata-rata variabel dependen  berdasarkan nilai variabel yang diketahui 

(Gujarati dalam Ghozali, 2006:85).

a. Uji Partial (uji t)

Uji partial (uji t) digunakan untuk menguji apakah setiap variabel 

independent yaitu motivasi kerja (X1) dan lingkungan kerja (X2) 
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mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel 

dependent yaitu kinerja (Y) secara parsial. Kaidah pengambilan 

keputusan dalam uji t dengan menggunakan SPSS dengan  tingkat 

signifikasi yang ditetapkan adalah 5%. adalah :

1) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, atau 

variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat atau tidak ada 

pengaruh antara variabel yang diuji.

2) Jika nilai signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, atau 

variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat atau ada pengaruh 

antara variabel yang diuji.

b. Uji Simultan (uji F)

Uji simultan ( uji F ) ini digunakan untuk melihat apakah variabel 

independent yaitu motivasi kerja (X1) dan lingkungan kerja (X2) secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel dependent yaitu kinerja (Y). Kriteria pengambilan keputusan 

dalam uji F dengan menggunakan SPSS adalah :

1) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

atau variabel bebas dari model regresi linier tidak mampu 

menjelaskan variabel terikat.

2) Jika nilai signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

atau variabel bebas dari model regresi linier mampu menjelaskan 

variabel terikat.
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c.  Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang dapat 

dipergunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel tidak bebas.Untuk menentukan nilai R², dengan 

melihat hasil output SPSS. Nilai R² yang semakin besar (mendekati 

satu) menunjukkan adanya pengaruh variabel bebas (X) yang besar 

terhadap variabel terikat (Y). Sebaliknya jika R² semakin kecil 

(mendekati nol) maka dikatakan pengaruh variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y) adalah kecil. Karena itu letak R² berada dalam 

selang (interval) antara 0 dan 1, secara aljabar dinyatakan 0 R² 1.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Penelitian Analisis Deskriptif Presentase

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai deskripsi data dari 

masing-masing variabel penelitian dan pengaruh dua variabel bebas

yaitu Motivasi Kerja (X1), Lingkungan Kerja (X2), dengan variabel 

terikat Kinerja (Y) karyawan pada CV. Kalika Intergraha Semarang.

4.1.1.1`Variabel Motivasi Kerja

Pada variabel deskriptif Motivasi Kerja, penilaian dilakukan

dengan lima indikator, diantaranya adalah Kebutuhan Fisiologi, 

Kebutuhan Rasa Aman, Kebutuhan Sosial, Kebutuhan Penghargaan 

Diri, dan Kebutuhan Aktualisasi Diri. Berikut adalah tabel analisis

deskriptif dari variabel Motivasi Kerja.

Tabel 4.1 Hasil Distribusi Variabel Motivasi Kerja

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentase
Rata rata 
klasikal

84% - 100% Sangat Baik 5 9%

71.1%
68% - 84% Baik 30 57%
52% - 68% Cukup 16 30%
36% -52 % Tidak Baik 2 4%
≤ 0.36 Sangat Tidak Baik 0 0%
Jumlah 53 100% B

Sumber: Data Penelitian, diolah 2012
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Berdasarkan

diperoleh hasil

bahwa sebanyak

Motivasi dengan

mengatakan bahwa 

Tidak Baik yaitu sebanyak 4

besar pemberian

termasuk dalam kriteria yang Baik

sebesar 71,1

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Gambar 4.1

Berikut mengenai Analisis 

dapat dilihat dari deskripsi tiap

1. Kebutuhan Fisiologi

Gambaran tentang Kebutuhan Fisiologi berdasarkan hasil observasi 

sebagai berikut :

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53

hasil keterangan tentang variabel Motivasi sebagai

bahwa sebanyak 30 karyawan mengatakan bahwa memiliki

dengan kriteria Baik yaitu sebanyak 57%, dan 2

mengatakan bahwa memiliki tingkat Motivasi dengan kriteria

yaitu sebanyak 4%. Dapat disimpulkan bahwa s

pemberian Motivasi kepada karyawan CV. Kalika Intergraha 

termasuk dalam kriteria yang Baik dengan rata-rata klasikal

71,1%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Dagram Batang Deskriptif Presentase Motivasi Kerja

Berikut mengenai Analisis Deskriptif variabel Motivasi

dapat dilihat dari deskripsi tiap-tiap indikator :

Kebutuhan Fisiologi

Gambaran tentang Kebutuhan Fisiologi berdasarkan hasil observasi 

Sangat 
Baik

Baik Cukup Tidak Baik Sangat 
Tidak Baik

9%

57%

30%

4% 0%

Motivasi Kerja

66

karyawan

sebagai berikut :

memiliki tingkat 

2 karyawan

memiliki tingkat Motivasi dengan kriteria Sangat

Dapat disimpulkan bahwa secara garis 

CV. Kalika Intergraha 

rata klasikal yaitu

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Dagram Batang Deskriptif Presentase Motivasi Kerja

Deskriptif variabel Motivasi Kerja

Gambaran tentang Kebutuhan Fisiologi berdasarkan hasil observasi 
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Tabel 4.2 Hasil Distribusi Indikator Kebutuhan Fisiologi

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentase
Rata rata 
klasikal

84% - 100% Sangat Baik 4 8%

64.0%
68% - 84% Baik 21 40%
52% - 68% Cukup 15 28%
36% -52 % Tidak Baik 11 21%
≤ 0.36 Sangat Tidak Baik 2 4%
Jumlah 53 100% CB

Sumber : Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan

diperoleh hasil keterangan tentang Indikator Kebutuhan Fisiologi

sebagai berikut : bahwa sebanyak 21 karyawan mengatakan bahwa 

memiliki tingkat Kebutuhan Fisiologi dengan kriteria Baik yaitu 

sebanyak 40%, dan 2 karyawan mengatakan bahwa memiliki tingkat 

Kebutuhan Fisiologi dengan kriteria Sangat Tidak Baik yaitu 

sebanyak 4%. Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar tingkat 

Kebutuhan Fisiologi karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam 

kriteria yang Cukup Baik yaitu sebesar 64,0%.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang 

Kebutuhan Fisiologi.



Gambar 4.
Kebutuhan Fisiologi

2. Kebutuhan Rasa Aman.

Gambaran tentang 

observasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Hasil Distribusi  Indikator Kebutuhan Rasa Aman

Interval Persen Kriteria

84% - 100% Sangat Baik

68% - 84% Baik

52% - 68% Cukup

36% -52 % Tidak

≤ 0.36 Sangat 

Jumlah
Sumber: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan

diperoleh hasil

sebagai berikut

memiliki tingkat Kebutuhan Rasa Aman

sebanyak 45%

Kebutuhan Rasa Aman

0%

10%

20%

30%

40%

4.2 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator 
Kebutuhan Fisiologi

Kebutuhan Rasa Aman.

Gambaran tentang Kebutuhan Rasa Aman dalam berdasarkan hasil 

observasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Hasil Distribusi  Indikator Kebutuhan Rasa Aman

Kriteria Frekuensi Persentase
Rata rata 
klasikal

Sangat Baik 7 13%

69.2%
24 45%

Cukup 12 23%
Tidak Baik 10 19%
Sangat Tidak Baik 0 0%

53 100% B
er: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53

diperoleh hasil keterangan tentang Indikator Kebutuhan Rasa Aman

berikut : bahwa sebanyak 24 karyawan mengatakan bahwa 

tingkat Kebutuhan Rasa Aman dengan kriteria

sebanyak 45%, dan 10 karyawan mengatakan bahwa memiliki tingkat 

Kebutuhan Rasa Aman dengan kriteria Tidak Baik yaitu sebanyak 

Sangat 
Baik

Baik Cukup Tidak Baik Sangat 
Tidak Baik

8%

40%

28%
21%

4%

Kebutuhan Fisiologi

68

2 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator 

Kebutuhan Rasa Aman dalam berdasarkan hasil 

Rata rata 
klasikal

69.2%

B

karyawan

Kebutuhan Rasa Aman

mengatakan bahwa 

Baik yaitu 

memiliki tingkat 

yaitu sebanyak 



19%. Dapat disimpulkan bahwa s

Rasa Aman

yang Baik yaitu

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang 

Kebutuhan Rasa A

Gambar 4.
Kebutuhan Rasa Aman

3. Kebutuhan Sosial

Gambaran tentang Kebutuhan Sosial berdasarkan hasil observasi sebagai 

berikut :

Tabel 4.4 Hasil Distribusi Indikator Kebutuhan Sosial

Interval Persen Kriteria

84% - 100% Sangat Baik

68% - 84% Baik

52% - 68% Cukup

36% -52 % Tidak

≤ 0.36 Sangat 

Jumlah
Sumber: Data penelitian, diolah 2012
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50%

Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar tingkat Kebutuhan 

karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria 

yang Baik yaitu sebesar 69,2%.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang 

Rasa Aman.

4.3 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator 
Kebutuhan Rasa Aman

Kebutuhan Sosial

Gambaran tentang Kebutuhan Sosial berdasarkan hasil observasi sebagai 

Tabel 4.4 Hasil Distribusi Indikator Kebutuhan Sosial

Kriteria Frekuensi Persentase
Rata rata 
klasikal

Sangat Baik 7 13%

71.7%
23 43%

Cukup 22 42%
Tidak Baik 1 2%
Sangat Tidak Baik 0 0%

53 100% B
er: Data penelitian, diolah 2012

Sangat 
Baik

Baik Cukup Tidak Baik Sangat 
Tidak Baik

13%

45%

23% 19%

0%

Kebutuhan Rasa Aman

69

tingkat Kebutuhan 

CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang 

3 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator 

Gambaran tentang Kebutuhan Sosial berdasarkan hasil observasi sebagai 

Rata rata 
klasikal

71.7%

B



Berdasarkan

hasil keterangan tentang

sebanyak 23 karyawan

dengan kriteria Baik

memiliki tingkat Kebutuhan Sosial

2%. Dapat disimpulkan bahwa s

karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik yaitu

sebesar 71,7%.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang 

Kebutuhan Sosial.

Gambar 4.4 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Kebutuhan 

Sosial

4. Kebutuhan Penghargaan Diri

Gambaran tentang Kebutuhan Penghargaan Diri berdasarkan 

observasi sebagai berikut :

0%
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40%

50%

Sangat Baik

13%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan

tentang Indikator Kebutuhan Sosial sebagai berikut

karyawan mengatakan bahwa memiliki tingkat Kebutuhan Sosial

Baik yaitu sebanyak 43%, dan 1 karyawan mengatakan bahwa

memiliki tingkat Kebutuhan Sosial dengan kriteria Tidak Baik yaitu sebanyak 

Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar tingkat Kebutuhan So

CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik yaitu

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang 

Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Kebutuhan 

Kebutuhan Penghargaan Diri

Gambaran tentang Kebutuhan Penghargaan Diri berdasarkan 

observasi sebagai berikut :

Sangat Baik Baik Cukup Tidak Baik Sangat 
Tidak Baik

13%

43% 42%

2% 0%

Kebutuhan Sosial
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karyawan diperoleh 

berikut : bahwa 

tingkat Kebutuhan Sosial

mengatakan bahwa

yaitu sebanyak 

ebutuhan Sosial

CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik yaitu

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang 

Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Kebutuhan 

Gambaran tentang Kebutuhan Penghargaan Diri berdasarkan hasil 
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Tabel 4.5 Hasil Distribusi Indikator Kebutuhan Penghargaan Diri

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentase
Rata rata 
klasikal

84% - 100% Sangat Baik 9 17%

71.1%
68% - 84% Baik 31 58%
52% - 68% Cukup 3 6%
36% -52 % Tidak Baik 10 19%
≤ 0.36 Sangat Tidak Baik 0 0%
Jumlah 53 100% B

Sumber: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan diperoleh 

hasil keterangan tentang Indikator Kebutuhan Penghargaan Diri sebagai

berikut : bahwa sebanyak 31 karyawan mengatakan bahwa memiliki tingkat 

Kebutuhan Penghargaan Diri dengan kriteria Baik yaitu sebanyak 58%, dan 3 

karyawan mengatakan bahwa memiliki tingkat Kebutuhan Penghargaan Diri

dengan kriteria Cukup yaitu sebanyak 6%. Dapat disimpulkan bahwa secara 

garis besar tingkat Kebutuhan Penghargaan Diri karyawan CV. Kalika 

Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik yaitu sebesar 71,1%.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang 

Kebutuhan Penghargaan Diri.



Gambar 4.5 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Kebutuhan 
Penghargaan Diri

5. Kebutuhan Aktualisasi

Gambaran tentang Kebutuhan Aktualisasi berdasarkan hasil observasi 

sebagai berikut :

Tabel 4.6 Hasil Distribusi Indikator Kebutuhan Aktualisasi

Interval Persen Kriteria

84% - 100% Sangat Baik

68% - 84% Baik

52% - 68% Cukup 

36% -52 % Tidak

≤ 0.36 Sangat 

Jumlah

Sumber : Data penelitian, diolah 201

Berdasarkan

hasil keterangan tentang

berikut : bahwa sebanyak 28

Kebutuhan Aktualisasi D

karyawan mengatakan bahwa 
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Kebutuhan Penghargaan Diri

Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Kebutuhan 

Kebutuhan Aktualisasi Diri

Gambaran tentang Kebutuhan Aktualisasi berdasarkan hasil observasi 

Tabel 4.6 Hasil Distribusi Indikator Kebutuhan Aktualisasi Diri

Kriteria Frekuensi Persentase
Rata rata 
klasikal

Sangat Baik 16 30%

79.2%
28 53%

Cukup 5 9%
Tidak Baik 4 8%
Sangat Tidak Baik 0 0%

53 100% B
penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan

tentang Indikator Kebutuhan Aktualisasi Diri

bahwa sebanyak 28 karyawan mengatakan bahwa memiliki

Kebutuhan Aktualisasi Diri dengan kriteria Baik yaitu sebanyak 53%

mengatakan bahwa memiliki tingkat Kebutuhan Aktualisasi Diri

Sangat Baik Baik Cukup Tidak Baik Sangat 
Tidak Baik

58%

6%

19%

0%

Kebutuhan Penghargaan Diri
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Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Kebutuhan 

Gambaran tentang Kebutuhan Aktualisasi berdasarkan hasil observasi 

Rata rata 
klasikal

79.2%

B

karyawan diperoleh 

Indikator Kebutuhan Aktualisasi Diri sebagai

memiliki tingkat 

yaitu sebanyak 53%, dan 4

memiliki tingkat Kebutuhan Aktualisasi Diri



dengan kriteria Tidak Baik

secara garis besar tingkat Kebutuhan Aktualisasi Diri

Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik yaitu

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang 

Kebutuhan Aktualisasi Diri.

Gambar 4.6 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Kebutuhan 
Aktualisasi Diri

4.1.1.2`Variabel Lingkungan Kerja

Pada Analisis

dilakukan dengan 3

Dengan Rekan Kerja

deskriptif Lingkungan Kerja.
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30%

Kebutuhan Aktualisasi Diri

dengan kriteria Tidak Baik yaitu sebanyak 8%. Dapat disimpulkan bahwa 

tingkat Kebutuhan Aktualisasi Diri karyawan CV. Kalika 

Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik yaitu sebesar 79,2%.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang 

Kebutuhan Aktualisasi Diri.

6 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Kebutuhan 

Variabel Lingkungan Kerja

Analisis deskriptif variabel Lingkungan Kerja, penilaian 

3 indikator, diantaranya adalah Suasana Kerja, Hubungan 

Dengan Rekan Kerja, Tersedianya Fasilitas Kerja. Berikut adalah tabel 

ungan Kerja.

Sangat Baik Baik Cukup Tidak Baik Sangat 
Tidak Baik

53%

9% 8%
0%

Kebutuhan Aktualisasi Diri
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Dapat disimpulkan bahwa 

CV. Kalika 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang 

6 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Kebutuhan 

, penilaian 

adalah Suasana Kerja, Hubungan 

Berikut adalah tabel 



Tabel 4.7 Hasil Distribusi Variabel Lingkungan Kerja

Interval Persen Kriteria

84% - 100% Sangat Baik

68% - 84% Baik

52% - 68% Cukup 

36% -52 % Tidak

≤ 0.36 Sangat 

Jumlah
Sumber: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan

hasil keterangan tentang

sebanyak 34 karyawan

dengan kriteria Baik

memiliki Lingkungan Kerja 

Dapat disimpulkan bahwa s

Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik

yaitu sebesar 71,3%

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Gambar 4.7 Dagram Batang Deskriptif Presentase Lingkungan Kerja
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Hasil Distribusi Variabel Lingkungan Kerja

Kriteria Frekuensi Persentase
Rata rata 
klasikal

Sangat Baik 2 4%

71.3%
34 64%

Cukup 17 32%
Tidak Baik 0 0%
Sangat Tidak Baik 0 0%

53 100% B
er: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan

tentang variabel Lingkungan Kerja sebagai berikut

karyawan mengatakan bahwa memiliki Lingkungan Kerja 

Baik yaitu sebanyak 64%, dan 0 karyawan mengatakan bahwa 

memiliki Lingkungan Kerja dengan kriteria Tidak Baik yaitu sebanyak 0%

Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar kondisi Lingkungan Kerja CV. 

ntergraha termasuk dalam kriteria yang Baik dengan rata-rata klasikal

%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

7 Dagram Batang Deskriptif Presentase Lingkungan Kerja

Sangat Baik Baik Cukup Kurang 
Baik

Tidak baik

4%

64%

32%

0% 0%

Lingkungan Kerja
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Rata rata 
klasikal

71.3%

B

karyawan diperoleh 

berikut : bahwa 

Lingkungan Kerja 

mengatakan bahwa 

yaitu sebanyak 0%.

Lingkungan Kerja CV. 

rata klasikal

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

7 Dagram Batang Deskriptif Presentase Lingkungan Kerja
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Berikut mengenai variabel Lingkungan Kerja dapat dilihat dari 

Analisis Deskriptif dari tiap-tiap indikator :

1. Suasana Kerja

Gambaran tentang Suasana Kerja berdasarkan hasil observasi sebagai 

berikut:

Tabel 4.8 Hasil Distribusi Indikator Suasana Kerja

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentase
Rata rata 
klasikal

84% - 100% Sangat Baik 7 13%

73.6%
68% - 84% Baik 34 64%
52% - 68% Cukup 6 11%
36% -52 % Tidak Baik 6 11%
≤ 0.36 Sangat Tidak Baik 0 0%
Jumlah 53 100% B

Sumber : Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan diperoleh 

hasil keterangan tentang Indikator Suasana Kerja sebagai berikut : bahwa 

sebanyak 34 karyawan mengatakan bahwa memiliki Suasana Kerja dengan

kriteria Baik yaitu sebanyak 64%, dan 6 karyawan mengatakan bahwa 

memiliki Suasana Kerja dengan kriteria Tidak Baik yaitu sebanyak 11%.

Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar Suasana Kerja CV. Kalika 

Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik yaitu sebesar 73,6%.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang

Suasana Kerja.



Gambar 4.8 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Suasan Kerja

2. Hubungan Dengan Rekan Kerja

Gambaran tentang Hubungan Dengan Rekan Kerja berdasarkan hasil 

observasi sebagai berikut:

Tabel 4.9 Distribusi Hubungan Dengan Rekan Kerja

Interval Persen Kriteria

84% - 100% Sangat Baik

68% - 84% Baik

52% - 68% Cukup 

36% -52 % Tidak

≤ 0.36 Sangat 

Jumlah

Sumber: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan

hasil keterangan tentang

berikut : bahwa sebanyak 40

Kerja dengan kriteria

Hubungan Dengan Rekan Kerja 

4%. Dapat disimpulkan bahwa s
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8 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Suasan Kerja

Hubungan Dengan Rekan Kerja

Gambaran tentang Hubungan Dengan Rekan Kerja berdasarkan hasil 

observasi sebagai berikut:

Hubungan Dengan Rekan Kerja

Kriteria Frekuensi Persentase
Rata rata 
klasikal

Sangat Baik 8 15%

77.2%
Baik 40 75%
Cukup 3 6%
Tidak Baik 2 4%
Sangat Tidak Baik 0 0%

53 100% B
er: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan

tentang Indikator Hubungan Dengan Rekan Kerja sebagai

bahwa sebanyak 40 karyawan memiliki Hubungan Dengan Rekan 

kriteria Baik yaitu sebanyak 75%, dan 2 karyawan

Hubungan Dengan Rekan Kerja dengan kriteria Tidak Baik yaitu sebanyak 

Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar Hubungan Dengan Rekan 

Sangat Baik Baik Cukup Tidak Baik Sangat 
Tidak Baik

64%

11% 11%
0%

Suasana Kerja
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8 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Suasan Kerja

Gambaran tentang Hubungan Dengan Rekan Kerja berdasarkan hasil 

Rata rata 
klasikal

77.2%

karyawan diperoleh 

Indikator Hubungan Dengan Rekan Kerja sebagai

Hubungan Dengan Rekan 

karyawan memiliki 

yaitu sebanyak 

Hubungan Dengan Rekan 



Kerja karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriter

yaitu sebesar 73,6%

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang

Hubungan Dengan Rekan Kerja.

Gambar 4.9 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator 
Dengan Rekan Kerja

3. Tersedianya Fasilitas K

Gambaran tentang Tersedianya fasilitas kerja berdasarkan hasil observasi 

sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Distribusi Indikator 

Interval Persen Kriteria

84% - 100% Sangat Baik

68% - 84% Baik

52% - 68% Cukup

36% -52 % Tidak

≤ 0.36 Sangat 

Jumlah

Sumber: Data penelitian, di

0%

20%

40%

60%

80%

Sangat Baik

15%

Hubungan Dengan Rekan Kerja

Kerja karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik 

%.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang

Hubungan Dengan Rekan Kerja.

9 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator 
Dengan Rekan Kerja

rsedianya Fasilitas Kerja

tentang Tersedianya fasilitas kerja berdasarkan hasil observasi 

Tabel 4.10 Hasil Distribusi Indikator Tersedianya Fasilitas Kerja

Kriteria Frekuensi Persentase
Rata rata 
klasikal

Sangat Baik 1 2%

65.8%
22 42%

Cukup 24 45%
Tidak Baik 6 11%
Sangat Tidak Baik 0 0%

53 100% CB
Sumber: Data penelitian, diolah 2012

Sangat Baik Baik Cukup Tidak Baik Sangat 
Tidak Baik

15%

75%

6% 4% 0%

Hubungan Dengan Rekan Kerja

77

ia yang Baik 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang

9 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Hubungan 

tentang Tersedianya fasilitas kerja berdasarkan hasil observasi 

Rata rata 
klasikal

65.8%

CB



Berdasarkan

hasil keterangan tentang

berikut : bahwa sebanyak 

Kerja dengan kriteria

mengatakan bahwa

sebanyak 11%. Dapat disimpulkan bahwa s

Fasilitas Kerja CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang

Baik yaitu sebesar 65

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang

Tersedianya Fasilitas Kerja.

Gambar 4.10 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator 
Fasilitas Kerja

4.1.1.3`Variabel Kinerja

Pada Analisis Deskriptif 

dengan 5 indikator, 

kehadiran, kemampuan bekerjasama.

kinerja.
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Tersedianya Fasilitas Kerja

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan

tentang Indikator Tersedianya Fasilitas Kerja sebagai

bahwa sebanyak 24 karyawan mengatakan bahwa memiliki

kriteria Cukup yaitu sebanyak 45%, dan 6

memiliki Fasilitas Kerja dengan kriteria Tidak Baik

Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar Tersedianya

Kerja CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang

65,8%.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang

Tersedianya Fasilitas Kerja.

Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Tersedianya 

Variabel Kinerja

Analisis Deskriptif variabel kinerja, penilaian dilakukan 

indikator, diantaranya adalah kuantitas, kualitas, keandalan,

kehadiran, kemampuan bekerjasama. Berikut adalah tabel deskriptif 

Sangat Baik Baik Cukup Tidak Baik Sangat 
Tidak Baik

2%

42% 45%

11%

0%

Tersedianya Fasilitas Kerja
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karyawan diperoleh 

Kerja sebagai

memiliki Fasilitas 

karyawan

dengan kriteria Tidak Baik yaitu

Tersedianya

Kerja CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Cukup

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang

Tersedianya 

, penilaian dilakukan 

kuantitas, kualitas, keandalan,

Berikut adalah tabel deskriptif 



Tabel 4.11 Hasil Distribusi Variabel Kinerja

Interval Persen Kriteria

84% - 100% Sangat Baik

68% - 84% Baik

52% - 68% Cukup

36% -52 % Tidak

≤ 0.36 Sangat 

Jumlah
Sumber: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan

hasil keterangan tentang

33 karyawan CV. Kalika Intergraha memiliki

yaitu sebanyak 62%

dengan kriteria Tidak Baik

secara garis besar Kinerja

kriteria yang Baik dengan rata

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Gambar 4.11 Dagram Batang Deskriptif 
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Tabel 4.11 Hasil Distribusi Variabel Kinerja

Kriteria Frekuensi Persentase
Rata rata 
klasikal

Sangat Baik 0 0%

71.2%
33 62%

Cukup 20 38%
Tidak Baik 0 0%
Sangat Tidak Baik 0 0%

53 100% B
er: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan

tentang variabel Kinerja sebagai berikut : bahwa sebanyak 

CV. Kalika Intergraha memiliki Kinerja dengan kriteria Baik

yaitu sebanyak 62%, dan 0 karyawan CV. Kalika Intergraha memiliki Kinerja 

dengan kriteria Tidak Baik yaitu sebanyak 0%. Dapat disimpulkan bahwa 

garis besar Kinerja karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam 

dengan rata-rata klasikal yaitu sebesar 71,2%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

11 Dagram Batang Deskriptif Presentase Kinerja

Sangat Baik Baik Cukup Tidak Baik Sangat 
Tidak Baik

62%

38%

0% 0%

Kinerja
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Rata rata 
klasikal

71.2%

B

karyawan diperoleh 

bahwa sebanyak 

kriteria Baik

CV. Kalika Intergraha memiliki Kinerja 

kan bahwa 

karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini :
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Berikut mengenai variabel kinerja dapat dilihat dari Analisis

Deskripstif tiap-tiap indikator :

1. Kuantitas

Gambaran tentang Kuantitas berdasarkan hasil observasi sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Distribusi Indikator Kuantitas

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentase
Rata rata 
klasikal

84% - 100% Sangat Baik 6 11%

77.0%
68% - 84% Baik 43 81%
52% - 68% Cukup 3 6%
36% -52 % Tidak Baik 1 2%
≤ 0.36 Sangat Tidak Baik 0 0%
Jumlah 53 100% B

Sumber: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan diperoleh 

hasil keterangan tentang indikator Kuantitas sebagai berikut : bahwa 

sebanyak 43 karyawan CV. Kalika Intergraha memiliki tingkat Kuantitas

dengan kriteria Baik yaitu sebanyak 81%, dan 1 karyawan CV. Kalika 

Intergraha memiliki tingkat Kuatitas dengan kriteria Tidak Baik yaitu 

sebanyak 2%. Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar Kuantitas kerja 

karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik dengan 

rata-rata klasikal yaitu sebesar 77,0%.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang

Kuantitas.



Gambar 4.12 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator 

2. Kualitas

Gambaran tentang kualitas berdasarkan hasil observasi sebagai berikut :

Tabel 4.13 Hasil Distribusi Indikator Kualitas

Interval Persen Kriteria

84% - 100% Sangat Baik

68% - 84% Baik

52% - 68% Cukup 

36% -52 % Tidak

≤ 0.36 Sangat 

Jumlah
Sumber: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan

hasil keterangan tentang

39 karyawan CV. Kalika Intergraha memiliki tingkat

Baik yaitu sebanyak 74%

tingkat Kualitas dengan kriteria Tidak Baik

disimpulkan bahwa s

Intergraha termasuk dalam kriteria
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Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Kuatitas

Gambaran tentang kualitas berdasarkan hasil observasi sebagai berikut :

Hasil Distribusi Indikator Kualitas

Kriteria Frekuensi Persentase
Rata rata 
klasikal

Sangat Baik 3 6%

71.9%
39 74%

Cukup 7 13%
Tidak Baik 4 8%
Sangat Tidak Baik 0 0%

53 100% B
er: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan

tentang indikator Kualitas sebagai berikut : bahwa sebanyak 

CV. Kalika Intergraha memiliki tingkat Kualitas dengan

yaitu sebanyak 74%, dan 4 karyawan CV. Kalika Intergraha memiliki 

dengan kriteria Tidak Baik yaitu sebanyak 8

disimpulkan bahwa secara garis besar Kualitas kerja karyawan CV. Kalika 

Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik yaitu sebesar 71,9%.

Sangat Baik Baik Cukup Tidak Baik Sangat 
Tidak Baik

11%

81%

6% 2% 0%

Kuantitas

81

Kuatitas

Gambaran tentang kualitas berdasarkan hasil observasi sebagai berikut :

Rata rata 
klasikal

71.9%

B

karyawan diperoleh 

bahwa sebanyak 

Kualitas dengan kriteria 

CV. Kalika Intergraha memiliki 

8%. Dapat 

karyawan CV. Kalika 



Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang

Kualitas.

Gambar 4.13 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator 

3. Keandalan

Gambaran tentang keandalan berdasarkan hasil observasi sebagai berikut :

Tabel 4.14 Hasil Distribusi Indikator Keandalan

Interval Persen Kriteria

84% - 100% Sangat baik

68% - 84% Baik

52% - 68% Cukup 

36% -52 % Tidak B

≤ 0.36 Sangat 

Jumlah

Sumber: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan

hasil keterangan tentang

sebanyak 37 karyawan

dengan kriteria Cukup

Intergraha memiliki tingkat Keandalan 

sebanyak 4%. Dapat disimpulkan bahwa s
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60%

80%

Sangat Baik

6%

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang

Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Kualitas

Gambaran tentang keandalan berdasarkan hasil observasi sebagai berikut :

Tabel 4.14 Hasil Distribusi Indikator Keandalan

Kriteria Frekuensi Persentase
Rata rata 
klasikal

Sangat baik 2 4%

64.9%
12 23%

Cukup 37 70%
Tidak Baik 2 4%
Sangat Tidak Baik 0 0%

53 100% C
er: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan

tentang indikator Keandalan sebagai berikut

karyawan CV. Kalika Intergraha memiliki tingkat

kriteria Cukup yaitu sebanyak 70%, dan 2 karyawan CV. Kalika 

Intergraha memiliki tingkat Keandalan dengan kriteria Tidak Baik

Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar tingkat

Sangat Baik Baik Cukup Tidak Baik Sangat 
Tidak Baik

6%

74%

13% 8%
0%

Kualitas
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Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang

Kualitas

Gambaran tentang keandalan berdasarkan hasil observasi sebagai berikut :

Rata rata 
klasikal

64.9%

CB

karyawan diperoleh 

berikut : bahwa 

Keandalan 

CV. Kalika 

dengan kriteria Tidak Baik yaitu 

Keandalan



karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Cukup Baik 

yaitu sebesar 64,9%

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang

Keandalan.

Gambar 4.14 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator 

4. Kehadiran

Gambaran tentang kehadiran berdasarkan hasil observasi sebagai berikut :

Tabel 4.15 Hasil Distribusi Indikator Kehadiran

Interval Persen Kriteria

84% - 100% Sangat Baik

68% - 84% Baik

52% - 68% Cukup 

36% -52 % Tidak

≤ 0.36 Sangat 

Jumlah

Sumber: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan

hasil keterangan tentang

sebanyak 31 karyawan

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Sangat Baik

4%

karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Cukup Baik 

%.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang

Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Keandalan

Gambaran tentang kehadiran berdasarkan hasil observasi sebagai berikut :

Tabel 4.15 Hasil Distribusi Indikator Kehadiran

Kriteria Frekuensi Persentase
Rata rata 
klasikal

Sangat Baik 10 19%

78.1%
31 58%

Cukup 9 17%
Tidak Baik 3 6%
Sangat Tidak Baik 0 0%

53 100% B
er: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan

tentang indikator Kehadiran sebagai berikut

karyawan CV. Kalika Intergraha memiliki tingkat

Sangat Baik Baik Cukup Tidak Baik Sangat 
Tidak Baik

23%

70%

4% 0%

Keandalan
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karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Cukup Baik 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang

Keandalan

Gambaran tentang kehadiran berdasarkan hasil observasi sebagai berikut :

Rata rata 
klasikal

78.1%

B

karyawan diperoleh 

berikut : bahwa 

Kehadiran 



dengan kriteria Baik

Intergraha memiliki tingkat Kehadiran 

sebanyak 6%. Dapat disimpulkan b

karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik yaitu

sebesar 78,1%.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang

Kehadiran.

Gambar 4.15 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator 

5. Kemampuan Bekerjasama

Gambaran tentang Kemampuan Bekerjasama berdasarkan hasil observasi 

sebagai berikut :

Tabel 4.16 Hasil Distribusi Indikator Kemampuan Bekerjasama

Interval Persen Kriteria

84% - 100% Sangat Baik

68% - 84% Baik

52% - 68% Cukup 

36% -52 % Tidak

≤ 0.36 Sangat 

Jumlah

Sumber: Data penelitian, diolah 2012

0%

20%

40%

60%

Sangat 
Baik

19%

kriteria Baik yaitu sebanyak 58%, dan 3 karyawan CV. Kalika 

Intergraha memiliki tingkat Kehadiran dengan kriteria Tidak Baik

Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar tingkat

karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik yaitu

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang

Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Kehadiran

Kemampuan Bekerjasama

Gambaran tentang Kemampuan Bekerjasama berdasarkan hasil observasi 

Tabel 4.16 Hasil Distribusi Indikator Kemampuan Bekerjasama

Kriteria Frekuensi Persentase
Rata rata 
klasikal

Sangat Baik 7 13%

70.8%
29 55%

Cukup 10 19%
Tidak Baik 7 13%
Sangat Tidak Baik 0 0%

53 100% B
er: Data penelitian, diolah 2012

Sangat Baik Cukup Tidak Baik Sangat 
Tidak Baik

19%

58%

17%
6%

0%

Kehadiran

84

CV. Kalika 

dengan kriteria Tidak Baik yaitu 

Kehadiran

karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik yaitu

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang

Kehadiran

Gambaran tentang Kemampuan Bekerjasama berdasarkan hasil observasi 

Rata rata 
klasikal

70.8%

B



Berdasarkan

hasil keterangan tentang

bahwa sebanyak 29

yang Baik yaitu sebanyak 55

Kemampuan Bekerjasama

Dapat disimpulkan bahwa s

Bekerjasama karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang 

Baik yaitu sebesar 70,8

Untuk lebih jelasnya berikut di

Kemampuan Bekerjasama.

Gambar 4.16 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator 
bekerjasama
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13%

Kemampuan Bekerjasama

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan

tentang indikator Kemampuan Bekerjasama sebagai

bahwa sebanyak 29 karyawan memiliki tingkat Kemampuan Bekerjasama

yaitu sebanyak 55%, dan 7 karyawan memiliki tingkat 

ampuan Bekerjasama dengan kriteria Tidak Baik yaitu sebanyak 13

Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar tingkat Kemampuan 

karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang 

70,8%.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang

Kemampuan Bekerjasama.

Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Kemampuan 

Sangat Baik Baik Cukup Tidak Baik Sangat 
Tidak Baik

55%

19%
13%

0%

Kemampuan Bekerjasama
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karyawan diperoleh 

indikator Kemampuan Bekerjasama sebagai berikut :

Kemampuan Bekerjasama

memiliki tingkat 

dengan kriteria Tidak Baik yaitu sebanyak 13%.

Kemampuan 

karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang 

sajikan diagram batang tentang

Kemampuan 
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4.1.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Berdasarkan teori statistika model linier hanya residu dari variabel 

dependent Y yang wajib diuji normalitasnya, sedangkan variabel independen 

diasumsikan bukan fungsi distribusi. Jadi tidak perlu diuji normalitasnya.Pada 

prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi standar 

normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Hasil output dari pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov

adalah sebagai berikut :

Tabel 4.17 Hasil Output SPSS Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized 
Residual

N 53

Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation 1.95748853

Most Extreme Differences Absolute .098

Positive .098

Negative -.051

Kolmogorov-Smirnov Z .713

Asymp. Sig. (2-tailed) .689

a. Test distribution is Normal.
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized 
Residual

N 53

Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation 1.95748853

Most Extreme Differences Absolute .098

Positive .098

Negative -.051

Kolmogorov-Smirnov Z .713

Asymp. Sig. (2-tailed) .689

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai sig = 0,689= 68,9% > 5%

Artinya variabel unstandarized berdistribusi normal. Disamping dengan 

menggunakan uji kolmogorov-mirnov uji normalitas juga dapat dilihat pada 

grafik Normal P-Plot  sebagai berikut :
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Gambar 4.17 Grafik Normal P-P Plot

Pada grafik P-Plot terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan

mengikuti arah garis histograf menuju pola distribusi normal maka variabel 

dependen Y memenuhi asumsi normalitas sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal. Uji 

normalitas ini juga dapat dilihat pada histogram di bawah ini :
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.Gambar 4.18 Histogram Hasil Output SPSS

Pada gambar histogram diatas pola garis membentuk seperti lonceng 

menunjukkan bahwa pola distribusi normal.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk 

mengetahui adanya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai toleransinya dan 

lawannya atau variance inflation factor (VIF). Jika VIF kurang dari 10 dan 

nilai toleransi lebih dari 0,1 maka regresi bebas dari multikolinieritas.Berikut 

hasil perhitungan menggunakan program SPSS:
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Tabel 4.18 Hasil Output SPSS Uji Multikolonieritas

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 (Constant)

Motivasi Kerja .661 1.514

Lingkungan kerja .661 1.514

a. Dependent Variable: Kinerja

Berdasarkan tabel diatas terlihat setiap variabel bebas mempunyai 

nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas.

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara ZPRED dan 

SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X 

adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized. Jika 

tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil 

pengolahan menggunakan program SPSS:
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Gambar 4.19 Hasil Output SPSS Uji Heteroskedastisitas

Pada grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak 

serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini 

dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. 

Sehingga model regresi dapat dipakai untuk memprediksi tingkat Kinerja 

karyawan berdasarkan masukan variabel bebas atau independen yaitu  

Motivasi dan Lingkungan  Kerja.

4.1.3 Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan analisis dengan program SPSS diperoleh hasil regresi

berganda seperti terangkum pada tabel berikut :
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Tabel 4.19 Hasil Output SPSS Analisis Regresi Berganda
Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 19.075 2.653 7.191 .000

Motivasi Kerja .208 .063 .420 3.287 .002

Lingkungan kerja .336 .126 .341 2.663 .010

a. Dependent Variable: Kinerja

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi berganda 

sebagai berikut : Y = 19,075 + 0,208X1 + 0,336X2 dimana:

Y = Kinerja karyawan

X1 = Motivasi Kerja

X2 = Lingkungan Kerja

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut:

1. Konstanta = 19,075

Jika variabel Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, dianggap sama 

dengan nol, maka variabel Kinerja karyawan sebesar 19,075. atau jika  

tidak  ada  pengaruh  dari variabel - variabel  bebas  motivasi kerja dan 

lingkungan kerja maka kinerja tidak mengalami perubahan. 

2. Koefisien Motivasi Kerja = 0,208

Jika variabel Motivasi Kerja mengalami kenaikan sebesar satu poin, 

sementara Lingkungan Kerja dianggap tetap, maka akan menyebabkan 

kenaikan kinerja karyawan sebesar 0,208.
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3. Koefisien Lingkungan kerja = 0,336

Jika variabel Lingkungan Kerja mengalami kenaikan sebesar satu 

poin, sementara Motivasi dianggap tetap, maka akan menyebabkan 

kenaikan kinerja karyawan sebesar 0,336.

4.1.4 Uji Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji partial (uji t) digunakan untuk menguji apakah setiap variabel

independent yaitu Motivasi (X1) dan Lingkungan Kerja (X2) mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependent yaitu 

Kinerja (Y) secara parsial. Kaidah pengambilan keputusan dalam uji t

dengan menggunakan SPSS dengan tingkat signifikasi yang ditetapkan 

adalah 5%. adalah :

1) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

atau variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat atau 

tidak ada pengaruh antara variabel yang diuji.

2) Jika nilai signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

atau variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat atau ada 

pengaruh antara variabel yang diuji.

Hasil output dari SPSS adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.20 Hasil Output SPSS Uji Secara Parsial (Uji t)

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 19.075 2.653 7.191 .000

Motivasi Kerja .208 .063 .420 3.287 .002

Lingkungan kerja .336 .126 .341 2.663 .010

a. Dependent Variable: Kinerja

Berdasarkan hasil uji parsial untuk variabel Motivasi Kerja 

diperoleh  t = 3.287 dengan nilai signifikansi sebesar 0.00 < 0,05 maka Ho 

di tolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukan bahwa secara parsial H1 

yang menyatakan bahwa ada pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja 

karyawan diterima.

Berdasarkan hasil uji parsial untuk variabel Lingkungan Kerja 

diperoleh t = 2.663 dengan nilai signifikansi sebesar 0.01 < 0,05. karena 

probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 maka Ho di tolak dan Ha 

diterima. Hal ini menunjukan bahwa secara parsial H2 yang menyatakan 

bahwa ada pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja karyawan

diterima

2. Pengujian hipotesis secara simultan (uji F).

Uji simultan ( uji F ) ini digunakan untuk melihat apakah variabel 

independent yaitu Motivasi Kerja (X1) dan Lingkungan Kerja (X2) secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 
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variabel dependent yaitu kinerja (Y). Kriteria pengambilan keputusan 

dalam uji F dengan menggunakan SPSS adalah :

1) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

atau variabel bebas dari model regresi linier tidak mampu 

menjelaskan variabel terikat.

2) Jika nilai signifikansi < 0,05 , maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

atau variabel bebas dari model regresi linier mampu menjelaskan 

variabel terikat.

Untuk melakukan uji F dapat dilihat pada tabel anova dibawah ini:

Tabel 4.21 Hasil Output SPSS Uji Simultan (Uji F)

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 169.428 2 84.714 21.258 .000a

Residual 199.252 50 3.985

Total 368.679 52

a. Predictors: (Constant), Lingkungan kerja, Motivasi

b. Dependent Variable: Kinerja

Pada tabel ANOVA atau F test diperoleh nilai F hitung sebesar 

21.258 dengan tingkat signifikasi 0.000 < 5%. Karena probabilitas 

signifikan lebih kecil dari 0.05 maka Ho di tolak dan Ha diterimaMaka 

dengan kata lain variabel independen Motivasi dan Lingkungan Kerja

disini mampu menjelaskan besarnya variabel dependen Kinerja karyawan.

Hal ini menunjukan bahwa secara simultan H3 yang menyatakan bahwa
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ada pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

karyawan diterima.

4.1.5 Uji Koefisien Determinasi

1. Koefisien Determinasi Simultan (R2)

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel  independen terhadap 

variabel dependen secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel model 

summary berikut ini:

Tabel 4.22 Tabel Hasil Uji Determinasi Ganda (R2)

Pada tabel di atas diperoleh nilai Adjusted R Square = 0,438= 

43,8% ini berarti variabel bebas Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja, 

secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen Kinerja karyawan 

sebesar 43,8% dan sisanya 56,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak masuk dalam penelitian ini.

2. Koefisien Determinasi Parsial (r2)

Selain melakukan uji determinasi ganda, maka perlu juga mencari 

besarnya koefisien determinasi parsialnya untuk masing-masing variabel 

bebas. Uji determinasi parsial ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 
Square

Std. Error of the 
Estimate

1 .678a .460 .438 1.99625

a. Predictors: (Constant), Lingkungan kerja, Motivasi
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besar pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat.

Secara parsial kontribusi Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, 

terhadap Kinerja karyawan bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.23 Hasil Uji Determinasi Parsial (r2)
Coefficients

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardiz
ed 
Coefficien
ts

t Sig.

Correlations

B Std. Error Beta
Zero-
order Partial Part

1 (Constant) 19.075 2.653 7.191 .000

Motivasi

Kerja
.208 .063 .420 3.287 .002 .619 .421 .342

Lingkungan 

kerja
.336 .126 .341 2.663 .010 .585 .352 .277

a. Dependent Variable: 

Kinerja

Berdasarkan tabel di atas, diketahui besarnya Correlations Partial

(r2) Motivasi Kerja adalah17,7%, yang diperoleh dari koefisien korelasi 

parsial untuk variabel Motivasi Kerja dikuadratkan yaitu (0.421)2. 

Besarnya pengaruh Lingkungan Kerja adalah 12,4%, yang diperoleh dari 

koefisien korelasi parsial untuk variabel Lingkungan Kerja dikuadratkan 

yaitu (0.352)2. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Motivasi Kerja

memberikan pengaruh lebih besar terhadap kinerja karyawan 

dibandingkan variabel Lingkungan Kerja.
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4.2 Pembahasan

Hasil  analisis  deskriptif  menunjukkan  bahwa  penilaian  

responden  terhadap variabel - variabel penelitian ini secara umum dalam 

kategori baik. Hal ini dapat ditunjukkan  dari  kecenderungan  jawaban  

tiap  indikatornya.  Hasil  selanjutnya menunjukkan  bahwa  seluruh  

variabel  bebas  dalam  penelitian  ini,  yaitu motivasi kerja dan lingkungan 

kerja berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kinerja baik secara 

simultan maupun parsial. 

Secara simultan, pengaruh variabel motivasi kerja dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang adalah  

sebesar 43,8%. Dengan melihat besarnya pengaruh kedua variabel bebas 

yaitu motivasi kerja dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap variabel 

terikat yaitu kinerja karyawan, maka  sudah  sepatutnya  keduanya  

menjadi  perhatian  khusus  bagi manajemen CV. Kalika Intergraha

Semarang dalam rangka meningkatkan kinerja para karyawan di dalam 

perusahaan tersebut.

Bentuk pengaruh antara motivasi, dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan adalah pengaruh positif yang ditunjukkan dari harga 

koefisien regresi maupun koefisien korelasi yang bertanda positif.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jika variabel motivasi,

dan lingkungan kerja meningkat, maka akan diikuti pula dengan 

meningkatnya kinerja dari karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang, dan 

sebaliknya jika variabel motivasi dan lingkungan kerja menurun, maka 
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akan diikuti pula dengan menurunnya kinerja dari karyawan CV. Kalika 

Intergraha Semarang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan di lingkungan CV. Kalika Intergraha

Semarang adalah dengan selalu menjaga dan meningkatkan motivasi, dan

lingkungan kerja yang ada sesuai dengan hasil kesepakatan yang 

ditetapkan bersama oleh para karyawan dan para pimpinan CV. Kalika 

Intergraha Semarang.

4.2.1 Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja karyawan CV. Kalika 

Intergraha Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa motivasi 

terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

motivasi yang dirasakan karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang

dianggap tinggi. Besarnya pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 

CV. Kalika Intergraha Semarang adalah sebesar 17,7%. hal ini merupakan 

modal awal yang baik dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan 

mengingat bahwa motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Dari  seluruh  indikator motivasi, indikator kebutuhan fisiologi

menunjukkan jawaban responden mengenai pengaruh tingkat motivasi 

yang berkontribusi paling besar. Dari 53 responden sekitar 21 responden 

(40%) memberikan jawaban kategori baik, 15 responden (28%) 

memberikan jawaban cukup, juga masih ada 11 responden (21%) 

memberikan jawaban tidak baik, dan 2 responden (4%) memberikan 

jawaban sangat tidak baik. Dari hasil jawaban responden mengenai 
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indikator kebutuhan fisiologi masih dalam kategori yang cukup, karena 

masih ada beberapa karyawan yang merasa gaji/upah yang di berikan oleh 

perusahaan masih kurang karena belum cukup memenuhi kebutuhan 

sandang, pangan, dan papan mereka walaupun pembayaran gaji sudah 

tepat waktu. Hal ini dinilai membuat karyawan kurang semangat dan 

kurang termotivasi pada saat bekerja sehingga dapat menimbulkan 

menurunnya kinerja karyawan yang kemudian bisa berdampak 

menurunnya hasil produksi perusahaan atau perusahaan kurang mencapai 

hasil produksi yang optimal. Seorang karyawan yang termotivasi akan 

bekerja keras melakukan pekerjaan sesuai dengan target yang diharapkan,

sebaliknya seorang karyawan yang tidak termotivasi kemungkinan besar

akan melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan target yang diharapkan 

bahkan melakukan pekerjaannya dengan ala kadarnya. Maka dari itu 

diharapkan hal ini menjadi perhatian khusus bagi pihak CV. Kalika 

Intergraha Semarang didalam meningkatkan kinerja karyawan dalam

mencapai hasil yang optimal.

Pada indikator kebutuhan rasa aman masih memiliki 

kecenderungan sekitar 12 responden (23%) memberikan jawaban cukup

dan 10 responden (19%) memberikan jawaban tidak baik, walaupun rata-

rata keseluruhan sudah dalam kategori baik. Hal ini dapat disebabkan 

bahwa belum secara keseluruhan karyawan CV. Kalika Intergraha 

Semarang yang merasa aman di dalam pekerjaan, ada beberapa karyawan 

yang masih masih merasa was-was akan jaminan hari tuanya, juga jaminan 
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keselamatn kerja yang mungkin didalam bekerja di bidang industri harus 

penuh kehati-hatian karena sering menimbulkan kecelakaan saat bekerja.

Sedangkan pada indikator kebutuhan sosial memiliki  

kecenderungan cukup besar. Bahkan 23 responden (43%) memberikan 

jawaban baik, 22 responden (42%) memberikan jawaban cukup, 7 

responden (13%) memberikan jawaban sangat baik, dan 1 responden (2%) 

memberikan jawaban tidak baik untuk indikator ini. Dalam indikator 

kebutuhan sosial ini ada beberapa karyawan CV. Kalika Intergraha 

Semarang yang masih merasa jika rekan kerja mereka belum sepenuhnya  

bisa bekerja sama dengan baik. Karena belum adanya sifat sosial dari antar 

karyawan yang saling membantu dalam bekerja disaat karyawan lain 

mengalami kesulitan dengan pekerjaannya. Mengingat pekerjaan mebel 

merupakan pekerjaan tim yang harus dilakukan dengan penuh rasa 

kebersamaan. Karena dalam bekerja rekan kerja yang ramah dan mampu 

bekerja sama sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

Kemudian beberapa karyawan juga merasa kurangnya kepedulian  atasan 

dan rekan kerja kepada mereka yang membuat mereka merasa kurang 

nyaman dalam bekerja yang memungkinkan akan menurunkan kinerja 

mereka. Pada dasarnya karyawan akan merasa dihargai secara manusiawi 

jika mereka di perhatikan, dan dinilai terutama oleh atasan pada saat 

bekerja atau ada komunikasi antara atasan dengan para karyawannya. 

Kebutuhan interaksi sosial antar rekan kerja dan atasan juga diperlukan 
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dalam mendukung terciptanya kepuasan kerja dan dari kepuasan kerja 

tersebut akan menghasilkan kinerja para karyawan meningkat. 

Kemudian pada indikator kebutuhan penghargaan diri juga 

mempunyai kontribusi terhadap pengaruh tingkat motivasi karyawan. Dari 

pertanyaan 31 responden (58%) memberikan jawaban baik, 10 responden 

(19%) memberikan jawaban tidak baik, 3 responden (6%) memberikan 

jawaban cukup. Pada indikator kebutuhan penghargaan diri dinilai sudah 

baik, namun masih ada beberapa karyawan yang merasa bahwa perusahaan 

belum memberikan bonus kepada mereka atas hasil kerja yang dicapai

ataupun pemberian bonus kepada karyawan yang selalu disiplin seperti 

datang dan pulang kerja dengan tepat waktu. Ini terbukti bahwa CV. 

Kalika Intergraha Semarang masih belum secara optimal dalam 

memberikan bonus kepada karyawan dalam meningkatkan kinerja.

Pada indikator kebutuhan aktualisasi diri juga terlihat pada tabel 

analisis deskriptif bahwa ada sekitar 5 responden (9%) memberikan 

jawaban cukup dan 4 responden (8%) memberikan jawaban tidak baik, 

Dalam hal ini perusahaan atau pihak manajemen dalam memberikan 

kesempatan karyawan untuk mengembangkan krestifitas masih belum 

terlaksana keseluruhan

Motivasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Nilai  t  

hitung  untuk  variabel motivasi pada  uji  parsial  adalah 3.287 dengan 

hasil signifikansinya 0,002 < 0,05, maka hipotesis yang menyatakan ada 

pengaruh motivasi  terhadap  kinerja dapat diterima. Ini berarti semakin 
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baik motivasi kerja seseorang maka akan berakibat pada semakin baiknya 

kinerja orang tersebut atau begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil uji 

koefisien determinasi parsial menunjukkan bahwa motivasi berkontribusi  

terhadap  kinerja sebesar  17,7%.  Hal  ini  sesuai dengan  hasil penelitian 

Linda Firnidia (2008) bahwa ada pengaruh positif antara Motivasi 

terhadap Kinerja pada pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Jepara dengan koefisien parsial sebesar 31,3%. Dari Hammed, 

T. Ayo dan Shadare, Oluseyi. A (2009) juga menyatakan dalam penelitian 

tersebut ada pengaruh positif antara motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan di beberapa industri yang terpilih di Ibadan, Oyo State, Nigeria 

dengan koefisien parsial sebesar 28,9%.

4.2.2 Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja karyawan CV. Kalika 

Intergraha Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa lingkungan 

kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

karyawan. Lingkungan kerja yang ada di CV. Kalika Intergraha Semarang

berada dalam kategori baik.

Dari Indikator suasana kerja ada beberapa yang memberikan 

pernyataan yaitu 6 responden (11%) memberikan jawaban cukup dan juga 

6 responden (11%) memberikan jawaban tidak baik, Hal ini disebabkan 

masih ada karyawan yang merasa peralatan kerja kurang baik/memadai 

dan kebersihan yang kurang nyaman.
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Dari Indikator hubungan dengan rekan kerja ada pernyataan sekitar 

3 responden (6%) memberikan jawaban cukup, dan 2 responden (4%) 

memberikan jawaban tidak baik.

Pada indikator tersedianya fasilitas kerja dapat diketahui bahwa 24 

responden (45%) memberikan jawaban cukup, 22 responden (42%)

memberikan jawaban baik, dan 6 responden (11%) memberikan jawaban 

tidak baik. Dari hasil jawaban responden dapat diketahui bahwa beberapa 

karyawan meyatakan indikator tersedianya fasilitas kerja dalam kategori 

cukup. Hal ini bisa dilihat dari adanya mesin dan peralatan kerja yang 

masih kurang/rusak dan tidak memadai bisa disebabkan karena kurangnya 

perawatan, belum adanya pengontrolan mengenai fasilitas yang ada secara 

bertahap misal sebulan atau dua bulan sekali. Juga masih ditemui fasilitas 

peralatan kerja yang rusak yang masih dipakai oleh karyawan pada saat 

bekerja, sehingga memungkinkan membuat hasil kinerja karyawan yang 

kurang memuaskan memungkinkan mereka kurang semangat dalam 

bekerja. Mengingat pekerjaan yang dijalani dibidang produksi ini adalah 

pembuatan mebel, pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang penuh dengan 

resiko mengingat para karyawan yang senantiasa saat bekerja bersentuhan 

dengan alat berat dan benda tajam yang perlu dengan kehati-hatian dalam 

penggunaannya. Lingkungan kerja juga harus ditata sebaik mungkin agar 

pekerjaan yang satu dengan yang lain bisa berjalan berkesinambungan 

tanpa ada divisi yang merasa terganggu.
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Nilai  t  hitung  untuk  variabel lingkungan kerja pada  uji  parsial  

adalah 2,663 dengan hasil signifikansinya 0,01< 0 ,05,  maka hipotesis 

yang menyatakan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja dapat  

diterima. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi parsial menunjukkan 

bahwa lingkungan kerja berkontribusi  terhadap  kinerja sebesar  12,4%.  

Hasil ini mengindikasikan bahwa Lingkungan Kerja merupakan faktor 

yang perlu diperhitungkan dalam rangka meningkatkan Kinerja karyawan 

CV. Kalika Intergraha Semarang. Hal  ini  sesuai dengan  hasil penelitian 

Sari Emilia Noviani (2009) bahwa Didalam penelitian tersebut ada

pengaruh positif antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan bagian 

produksi PT. Glory Industrial Semarang II dengan koefisien parsial

sebesar 18,49%. Dari Musriha (2011) juga  memperoleh  hasil  serupa,  

interaksi positif  antara  variabel  lingkungan kerja  dengan  kinerja

karyawan, yang menunjukkan  bahwa  lingkungan kerja  akan  

meningkatkan  kinerja karyawan.

4.2.3 Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang

Pengaruh  variabel  bebas (motivasi kerja dan lingkungan kerja)  

terhadap  variabel  terikat  (kinerja karyawan)  bersifat  positif  yang 

artinya setiap kenaikan variabel bebas akan diikuti oleh kenaikan variabel 

terikat. Berdasarkan nilai Adjusted R Square pada hasil uji koefisien 

determinasi ( R2) Simultan diperoleh hasil 0,438, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap 
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kinerja karyawan sebesar 43,8% sedangkan sisanya yaitu sebesar 0,562

menjelaskan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor – faktor lain 

sebesar 56,2%.
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BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitain dan pembahasan diperoleh simpulan dan 

saran sebagai berikut:

5.1 Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Motivasi Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja karyawan 

CV. Kalika Intergraha Semarang secara parsial. Dapat disimpulkan

bahwa semakin tinggi motivasi kerja, semakin tinggi pula kinerja 

karyawan, dan demikian pula sebaliknya semakin kurangnya/rendah 

motivasi kerja, maka kinerja karyawan juga semakin rendah.

2. Lingkungan Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja karyawan 

CV. Kalika Intergraha Semarang secara parsial. Dapat disimpulkan 

bahwa semakin baik Lingkungan Kerja, yang tercipta semakin meningkat 

pula kinerja karyawan, dan demikian pula sebaliknya semakin buruk 

Lingkungan Kerja, maka kinerja karyawan juga semakin buruk. 

3. Terdapat pengaruh antara Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap 

Kinerja karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang secara simultan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika kedua variabel ditingkatkan 

secara bersama–sama, maka kinerja karyawan juga akan meningkat.

107
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5.2 Saran

Saran  yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya motivasi kerja para karyawan CV. Kalika Intergraha 

Semarang perlu ditingkatkan lagi yaitu dengan cara dari pihak 

manajemen memberikan tambahan insentif, dan bonus kepada karyawan 

yang mampu menghasilkan produk sesuai dengan target, datang tepat 

waktu serta hasil kerjanya sesuai yang diharapkan perusahaan.

2. Sebaiknya hubungan kerjasama antar karyawan harus diperhatikan agar 

terjalin kerjasama antar karyawan serta hubungan yang harmonis dengan 

atasan, yaitu sering mengadakan rapat dengan seluruh karyawan yang 

ada dalam perusahaan mengenai usulan serta keluhan yang mungkin 

terjadi pada karyawan saat bekerja agar komunikasi antar karyawan dan 

dapat terjaga erat.

3. Sebaiknya pihak menajerial selalu mengontrol fasilitas dan kebersihan 

lingkungan yang ada setiap sebulan sekali atau dua bulan sekali, sehingga 

tidak ada fasilitas rusak yang masih digunakan oleh pekerja, dan 

mengganti yang fasilitas kerja yang rusak dengan yang baru serta tempat 

kerja yang kotor yang dapat mengganggu kenyamanan karyawan saat 

bekerja.

4. Sebaiknya pihak perusahaan perlu memberikan jaminan hari tua kepada 

karyawan yaitu dengan memberikan tunjangan dan dijadikan karyawan 

tetap bagi karyawan yang disiplin dan  kinerjanya baik.
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5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat terus mengembangkan 

penelitian ini. Penelitian ini hanya meneliti motivasi, lingkungan kerja 

dan kinerja secara umum, sehingga belum terfokus pada objek yang lebih 

mendalam, sehingga bagi peneliti dapat menambah variabel lain seperti 

kepemimpinan, karakteristik kerja, budaya organisasi, perilaku 

menyimpang, dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai penelitian 

lanjutan dari penelitian ini.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
FAKULTAS EKONOMI (FE)
JURUSAN MANAJEMEN

Yth. Bapak/ Ibu  Karyawan

CV. Kalika Intergraha

Di Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangkamemenuhi syarat untuk menyelesaikan skripsi guna

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Dalam hal ini 

maka saya bermaksud melakukan penelitian dengan menggali informasi dari 

bapak/ ibu. Saya mohon dengan hormat kepada Bapak/ Ibu untuk sekiranya

meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner yang terlampir berikut. 

Kuesioner ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengaruh motivasi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. Kalika Intergraha.

Kuesioner ini semata-mata untuk kepentingan studi dan sama sekali tidak 

ada sangkut pautnya dengan status Bapak/ Ibu dalam pekerjaan. Kami akan 

menjaga kerahasiaan jawaban Bapak/ Ibu.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/ Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Peneliti,

Nur Abib Asriyanto
        (NIM. 7350408093)



117

KUESIONER MENGENAI DATA PRIBADI

No. Responden:...........

1. Nama :   ...........................................................

2. Jenis kelamin* :  [   ]  Pria [   ]  Wanita

3. Umur : ................Tahun

4. Pendidikan Terakhir* : [   ]  SLTP [   ]  Diploma/Sarjana

[   ]  SLTA [    ]  Lain-lain 

5. Status perkawinan* : [   ]  Menikah     [   ]  Belum menikah      [   ]  

Duda/janda

6. Lama Bekerja* : [   ]  Antara 1 bulan sampai 1 tahun

        [   ]  Antara 1 tahun sampai 2 tahun 

        [   ]  Lebih dari 2 tahun 

* Berilah tanda Check list ( √ )  pada jawaban yang sesuai dengan 
Bapak/Ibu/Saudara/i
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PETUNJUK PENGISIAN :

1. Kuesioner ini terdiri dari pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban.

2. Cara mengisi jawaban dengan cara memberitanda centang (√) pada

    kolom :

1. Sangat Setuju (SS) (5)

2. Setuju (S) (4)

3. Kurang Setuju (KS) (3)

4. Tidak Setuju (TS) (2)

5. Sangat Tidak Setuju (STS) (1)

3. Apabila Bapak/Ibumerasa jawaban yang telah dipilih kurang tepat, 

maka dapat diperbaiki dengan memberi tanda sama dengan (=) 

padajawabanyang dirasa kurang tepat tersebut, kemudian berilah tanda 

(√) pada jawaban yang tepat.

Contoh :

SS S KS TS STS

√ √
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KUESIONER

Variabel Kinerja

No. Pernyataan SS S KS TS STS

Kuantitas

1. Saya menyelesaikan pekerjaan diatas standar 
perusahaan 

2. Saya menghasilkan hasil produksi dengan 
target perusahaan

Kualitas

3. Saya melakukan pekerjaan yang diberikan 
atasan dengan rapi dan teliti  

4 Saya berfikir cepat dalam memecahkan 
masalah pekerjaan

Keandalan

5. Saya menyelesaikan pekerjaan dengan cepat

6. Saya bekerja dengan baik dengan  semua 
peralatan dan bahan yang ada setiap harinya

7.
Saya mengambil inisiatif untuk menguji ide–
ide baru yang dapat meningkatkan hasil kerja 
saya

Kehadiran

8. Saya masuk kerja dengan tepat waktu

9. Saya pulang kerja pada waktu yang 
ditentukan perusahaan

Kemampuan Bekerjasama

10. Saya bekerja dengan baik dengan rekan kerja 
dalam menyelesaikan pekerjaan bersama

11. Saya berkoordinasi dengan rekan kerja dalam 
menyelesaikan pekerjaan 
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Variabel Motivasi Kerja

No

.
Pernyataan SS S KS TS STS

Kebutuhan Fisiologi

12.
Jam istirahat yang diberikan perusahaan dapat 
memenuhi waktu saya untuk beristirahat 
setelah bekerja

13. Gaji saya memenuhi kebutuhan makan, 
minum, dan tempat tinggal saya

Kebutuhan Rasa Aman

14. Saya bekerja mendapat jaminan asuransi 
keselamatan kerja

15. Saya bekerja mendapat jaminan hari tua dari 
perusahaan

Kebutuhan Sosial

16. Setiap saya mendapat kesulitan, rekan kerja 
mau memberikan bantuan kepada saya

17.
Atasan terbuka kepada saya untuk 
mendiskusikan jika saya mempunyai masalah 
dan kekhawatiran dalam bekerja.

18. Atasan dan rekan di tempat kerja peduli 
dengan saya sebagai karyawan

Kebutuhan Penghargaan Diri

19. Perusahaan memberikan bonus pada saya atas 
hasil kerja yang memuaskan

20. Saya mendapat pujian dari pimpinan atas 
hasil pekerjaan yang saya lakukan

21.
Perusahaan memberi kesempatan promosi 
jabatan atau kenaikan pangkat kepada saya 
jika memenuhi persyaratan

Kebutuhan Aktualisasi Diri

22. Pimpinan memberi kesempatan kepada saya
untuk melakukan kreativitas dalam bekerja

23.

Pimpinan memberi kesempatan kepada saya 
untuk mengembangkan ketrampilan dan 
kemampuan dalam bekerja
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Variabel Lingkungan Kerja
No. Pernyataan SS S KS TS STS

Suasana Kerja

24.
Saya merasa nyaman di dalam bekerja dengan 
fasilitas dalam bidang pekerjaan 
memadai/baik

25. Saya merasa kebersihan di perusahaan 
membuat saya betah dalam bekerja

Hubungan Dengan Rekan Kerja

26. Hubungan saya dengan karyawan lain 
harmonis

27. Saya merasa karyawan di perusahaan ini 
saling menghormati dengan rekan kerja

Tersedianya Fasilitas Kerja

28.
Mesin dan peralatan kerja yang disediakan 
perusahaan terjaga dengan baik sehingga 
membantu saya dalam bekerja

29. Fasilitas musholla yang diberikan perusahaan 
membantu saya untuk beribadah

30.
Fasilitas tempat parkir membantu saya 
memarkir kendaraan dengan mudah, tertib
dan aman

TERIMA KASIH
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No rxy rtabel Kriteria
1 0,717 0,422 Valid
2 0,854 0,422 Valid
3 0,609 0,422 Valid
4 0,701 0,422 Valid
5 0,731 0,422 Valid
6 0,584 0,422 Valid
7 0,480 0,422 Valid

No rxy rtabel Kriteria
1 0,541 0,422 Valid
2 0,569 0,422 Valid
3 0,525 0,422 Valid
4 0,627 0,422 Valid
5 0,596 0,422 Valid
6 0,565 0,422 Valid
7 0,690 0,422 Valid
8 0,163 0,422 Tidak
9 0,720 0,422 Valid

10 0,556 0,422 Valid
11 0,844 0,422 Valid

No rxy rtabel Kriteria
1 0,826 0,422 Valid
2 0,778 0,422 Valid
3 0,536 0,422 Valid
4 0,664 0,422 Valid
5 0,690 0,422 Valid
6 0,604 0,422 Valid
7 0,599 0,422 Valid
8 0,754 0,422 Valid
9 0,681 0,422 Valid

10 0,324 0,422 Tidak
11 0,512 0,422 Valid
12 0,699 0,422 Valid
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Regression

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

Kinerja 35.6038 2.66270 53

Motivasi 39.1132 5.37323 53

Lingkungan kerja 24.9434 2.69911 53

Correlations

Kinerja Motivasi Lingkungan kerja

Pearson Correlation Kinerja 1.000 .619 .585

Motivasi .619 1.000 .583

Lingkungan kerja .585 .583 1.000

Sig. (1-tailed) Kinerja . .000 .000

Motivasi .000 . .000

Lingkungan kerja .000 .000 .

N Kinerja 53 53 53

Motivasi 53 53 53

Lingkungan kerja 53 53 53

Variables Entered/Removedb

Model Variables Entered Variables Removed Method

1 Lingkungan kerja, 

Motivasia
. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kinerja
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Coefficient Correlationsa

Model Lingkungan kerja Motivasi

1 Correlations Lingkungan kerja 1.000 -.583

Motivasi -.583 1.000

Covariances Lingkungan kerja .016 -.005

Motivasi -.005 .004

a. Dependent Variable: Kinerja

Collinearity Diagnosticsa

Model

Dimensio

n Eigenvalue Condition Index

Variance Proportions

(Constant) Motivasi Lingkungan kerja

1 1 2.986 1.000 .00 .00 .00

2 .009 18.043 .51 .72 .01

3 .005 24.484 .49 .27 .99

a. Dependent Variable: Kinerja

\
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Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 19.075 2.653 7.191 .000

Motivasi .208 .063 .420 3.287 .002

Lingkungan kerja .336 .126 .341 2.663 .010

a. Dependent Variable: Kinerja

Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value 31.9637 38.9458 35.6038 1.80506 53

Std. Predicted Value -2.017 1.851 .000 1.000 53

Standard Error of Predicted Value .284 .795 .459 .124 53

Adjusted Predicted Value 32.1892 39.0399 35.5957 1.80621 53

Residual -4.31282 4.41679 .00000 1.95749 53

Std. Residual -2.160 2.213 .000 .981 53

Stud. Residual -2.201 2.412 .002 1.015 53

Deleted Residual -4.47547 5.24843 .00808 2.09948 53

Stud. Deleted Residual -2.293 2.540 .005 1.034 53

Mahal. Distance .073 7.258 1.962 1.628 53

Cook's Distance .000 .365 .025 .054 53

Centered Leverage Value .001 .140 .038 .031 53

a. Dependent Variable: Kinerja
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ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 169.428 2 84.714 21.258 .000a

Residual 199.252 50 3.985

Total 368.679 52

a. Predictors: (Constant), Lingkungan kerja, Motivasi

b. Dependent Variable: Kinerja

Coefficients

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardiz
ed 
Coefficien
ts

t Sig.

Correlations

B Std. Error Beta
Zero-
order Partial Part

1 (Constant) 19.075 2.653 7.191 .000

Motivasi .208 .063 .420 3.287 .002 .619 .421 .342

Lingkungan 

kerja
.336 .126 .341 2.663 .010 .585 .352 .277

a. Dependent Variable: 

Kinerja

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 
Square

Std. Error of the 
Estimate

1 .678a .460 .438 1.99625

a. Predictors: (Constant), Lingkungan kerja, Motivasi
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Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 (Constant)

Motivasi .661 1.514

Lingkungan kerja .661 1.514

a. Dependent Variable: Kinerja

Charts
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NPar Tests
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized 

Residual

N 53

Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation 1.95748853

Most Extreme Differences Absolute .098

Positive .098

Negative -.051

Kolmogorov-Smirnov Z .713

Asymp. Sig. (2-tailed) .689

a. Test distribution is Normal.
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Kata Kunci : Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, dan Kinerja.



Karyawan yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi, dan lingkungan kerja yang kondusif akan menunjukkan adanya kinerja karyawan yang tinggi pula. Permasalahan yang dapat dirumuskan dari penelitian ini yaitu : Adakah pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan baik secara simultan maupun parsial.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang. Penentuan jumlah sempel menggunakan teknik random sampling, yang kemudian didapat hasil sebesar 53 responden. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan kuesioner. Metode analisis data penelitian menggunakan  uji instrumen (uji validitas dan uji reliabilitas), Analisis Deskriptif presentase uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis uji parsial (t) dan uji simultan (F)., dan koefisien determinasi 

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan persamaan Y = 19,075 + 0,208+ 0,336. Secara parsial besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu : motivasi kerja sebesar 17,7%, dan lingkungan kerja 12,4%. Secara simultan besarnya pengaruh motivasi kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja adalah sebesar 43,8%. 

Simpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh motivasi kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang secara simultan maupun parsial. Saran  yang  penulis  berikan  hendaknya manajemen agar lebih memberikan tambahan insentif dan bonus, perlu mengadakan rapat dengan seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan dengan atasan, perlu untuk selalu mengontrol kebersihan lingkungan dan fasilitas kerja yang rusak setiap sebulan sekali, memberikan tunjangan dan jaminan karyawan tetap kepada karyawan yang disiplin dan kinerjanya baik.
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BAB I

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Di era globalisasi saat ini perusahaan dalam menghadapi tekanan-tekanan untuk berubah, mereka dituntut untuk memberikan tanggapan agar tetap bertahan dan sukses dalam persaingan bisnis saat ini dan yang akan datang. Meningkatnya persaingan dunia bisnis mengharuskan perusahaan memeriksa ulang ukuran kinerja perusahaan mereka karena ukuran-ukuran kinerja yang ada dirasa semakin kurang efektif. Kinerja yang dicari oleh perusahaan dari seseorang tergantung dari kemampuan, motivasi, dan dukungan individu yang diterima (Mathis dan Jakson, 2002:89). Apabila individu dalam perusahaan yaitu sumber daya manusianya dapat berjalan efektif maka perusahaan tetap berjalan efektif. Beberapa manajemen organisasi telah membuat perbaikan-perbaikan struktur efisiensi dengan sedikit memberikan tambahan dan menyempurnakan beberapa indikator ukuran kinerja lama dan membangun serangkaian indikator kinerja baru yang berfokus pada pengukuran kinerja agar dapat memotivasi para pekerja secara efektif, dengan memberikan penghargaan terhadap keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan.

 (
1
) (
1
)Dalam kondisi saat ini, perubahan lingkungan bisnis, baik teknologi, politik, sosial, dan ekonomi juga sangat berpengaruh pada perusahaan-perusahaan besar maupun menengah khususnya dalam menghadapi persaingan. Pada umumnya perusahaan yang tidak mampu menghadapi persaingan memiliki kinerja dan kualitas produk yang rendah, Maka dari itu untuk mampu membawa organisasi/perusahaan dalam memasuki lingkungan bisnis, manajer harus bertanggung jawab untuk merencanakan dan memiliki kompetensi untuk melakukan perubahan sesuai dengan yang diharapkan. Kesuksesan suatu organisasi dalam mengelola sumber daya manusia yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Setiap organisasi akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawannya, dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. Sumber daya terpenting bagi suatu perusahaan atau organisasi adalah sumber daya manusia yaitu adalah orang yang telah memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan usaha mereka pada organisasi (Handoko, 2001:133). Sumber daya manusia di dalam perusahaan harus terus dikembangkan, karena tidak seperti halnya mesin yang selalu melakukan aktivitas yang sama setiap waktunya, manusia selalu mengalami perkembangan dan perubahan yang disitu akan menimbulkan tantangan yang harus dihadapi dengan baik. Selain itu sumber daya manusia juga mempunyai berbagai kebutuhan yang ingin dipenuhi. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan inilah dipandang sebagai pendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, termasuk melakukan pekerjaan.

Dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada motivasi dan lingkungan kerja dengan pengaruhnya terhadap kinerja. Jika motivasi baik dan lingkungan kerja baik maka kinerja yang dihasilkan juga akan baik. Tujuan suatu organisasi akan terlaksana jika sumber daya manusianya mempunyai kinerja yang tinggi. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan yang ditunjukkan sesuai dengan perannya dalam organisasi (Harindja, 2002:195). Dalam melaksanakan tugas dan perannya setiap tenaga kerja berhubungan langsung dan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Prawirosentono (1999:21) berpendapat bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Dalam paparan ini disebutkan bahwa kinerja karyawan dalam perusahaan bisa tercapai melalui hasil kerja yang yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan untuk mencapai tujuan yaitu dengan seorang karyawan itu bekerja sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing serta tidak melanggar hukum sesuai dengan moral dan etika.

Mathis dan Jakson (2006:378) menyatakan bahwa kinerja dipengaruhi beberapa faktor diantaranya kuantitas pekerjaan yang dilakukan seseorang dalam waktu satu hari kerja, kualitas dalam ketaatan prosedur dan disiplin, keandalan dalam melakukan tugasnya di isyaratkan dengan supervisi minimum, kehadiran masuk kerja setiap hari dan sesuai jam kerja, dan kemampuan bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga mencapai daya guna yang sebesar-besarnya.

Dari pendapat Tiffin dan Mc. Cornick (dalam As’ad, 2001:49) menyatakan bahwa kinerja dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya faktor individual dan faktor situasional. Faktor individual meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik, keinginan atau motivasinya, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, latar belakang budaya, dan variabel-variabel personal lainnya. Faktor Situasional meliputi faktor sosial dan organisasi, faktor fisik dan pekerjaan. Faktor sosial dan organisasi meliputi kebijaksanaan organisasi, jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial. Faktor fisik dan pekerjaan, meliputi: metode kerja, desain dan kondisi alat-alat kerja, penentuan ruang kerja, dan lingkungan kerja.

Handoko (2000:252) menyatakan bahwa motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Pada dasarnya apabila perusahaan ingin meraih kinerja yang optimal sesuai dengan target yang telah di tentukan maka perusahaan haruslah memberikan motivasi pada karyawan agar karyawan mau dan rela mencurahkan tenaga dan pikiran yang dimiliki demi pekerjaan. Persoalan dalam memotivasi karyawan tidak mudah karena dalam diri karyawan terdapat keinginan, kebutuhan dan harapan yang berbeda antara satu karyawan dengan karyawan lain. Jadi apabila manajemen dapat memahami persoalan motivasi dan mengatasinya maka perusahaan akan mendapatkan kinerja karyawan yang optimal sesuai dengan standar yang di tentukan. Salah satu faktor yang paling penting lagi adalah teknologi yang tidak dapat berjalan sempurna bila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Didalam suatu perusahaan bagi sebagian besar karyawan, harapan untuk memperoleh uang adalah salah satu alasan dalam hal untuk bekerja, namun pendapat yang lain menyatakan bahwa uang hanyalah salah satu dari banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi saat bekerja. Seseorang yang sudah bekerja akan merasa lebih dihargai oleh masyarakat sekitarnya, dibandingkan dengan yang tidak bekerja. Mereka sendiri akan lebih dihargai lagi jika menerima fasilitas dan penghargaan status lainnya dari organisasi.

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya kinerja yang optimal. Perusahaan harus mampu melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menghadapi atau memenuhi tuntutan dan perubahan-perubahan di lingkungan perusahaan (Rivai, 2004:307). Lingkungan kerja dapat menciptakan hubungan kerja yang saling mengikat dengan orang–orang yang ada didalam lingkungannya. Oleh sebab itu, sebaiknya diusahakan agar lingkungan kerja dapat tercipta dengan baik dan bisa kondusif sehingga dapat menjadikan karyawan menjadi merasa nyaman berada diruangan dan merasa bersemangat untuk melaksanakan tugas–tugasnya sehingga terbentuk kepuasan kerja, lalu dari kepuasan kerja karyawan inilah maka kinerja karyawan juga akan meningkat. Perusahaan juga dapat menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dalam artian ada hubungan baik antar karyawan, antara karyawan dengan atasan, serta menjaga kesehatan, keamanan di ruang kerja maka akan menimbulkan produktivitas kerja karyawan (Agus Ahyari, 2002:207)

Kesehatan fisik dan mental karyawan juga harus diperhatikan oleh perusahaan. karyawan dapat menjadi stress, terkena penyakit atau mengalami kecelakaan kerja jika kondisi lingkungan kerja kurang diperhatikan. Oleh karena itu gangguan-gangguan penglihatan, pendengaran, kelelahan serta lingkungan kerja berupa suhu dan kelembaban, sangat perlu dikendalikan atau diperkecil semaksimal mungkin (Husein Umar, 2004:18).

Objek dalam penelitian ini adalah CV. Kalika Intergraha terletak di Jalan Meteseh Raya no.12 Kecamatan Tembalang Semarang yang bergerak dalam bidang produksi mebel furnitur rumah tangga. CV. Kalika Intergraha Semarang berdiri pada tahun 1990 yang saat itu memulai bisnis furniture di kalangan home industri lokal, tetapi mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, Pada tahun 1995 Perusahaan ini mulai melakukan ekspor ke Timur Tengah dan Asia. Prioritas utama perusahaan ini adalah memberikan kualitas produk yang terbaik serta layanan klien yang mengutamakan kepuasan pelanggan. Hasil produksi yang dihasilkan CV. Kalika Intergraha di pasarkan ke seluruh wilayah Indonesia dan di ekspor ke luar negeri seperti Jepang, Malaysia, dan Timur Tengah. 

Sangat menarik diteliti karena perusahaan tersebut sampai saat ini masih tetap eksis ditengah persaingan industri mebel dan dalam menjalankan perusahaan yang penuh dengan ketidakpastian mengenai kejadian di waktu yang akan datang juga resiko yang kemungkinan akan terjadi. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila peran sumber daya manusia ditempatkan pada posisi yang sangat penting dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Mengenai  survei awal yang diperoleh dari wawancara dengan Manajer CV. Kalika Intergraha diperoleh informasi bahwa salah satu persoalan yang harus diselesaikan oleh CV. Kalika Intergraha saat ini adalah bagaimana cara agar memacu karyawan untuk meningkatkan kinerjanya.

Pada dasarnya motivasi kerja seseorang berbeda–beda tingkatannya. Demikian juga pada karyawan CV. Kalika Intergraha, masing–masing karyawan memiliki motivasi dan lingkungan kerja yang berbeda dalam bekerja. Untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja karyawannya, CV. Kalika Intergraha memberikan fasilitas untuk menunjang dalam bekerja seperti peralatan kerja yang memadai, tempat parkir, air minum, mushola, kamar mandi, Selain itu karyawan juga mendapatkan Jamsostek, pembayaran gaji tepat waktu, adanya tambahan gaji/upah bagi yang melakukan lembur.

CV. Kalika Intergraha merupakan industri yang menerapkan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup serta telah menyediakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, kaca mata kerja bagi karyawan yang ada di tempat kerja, sarana dan prasarana pembersih limbah industri.

Adapun lingkungan kerja CV. Kalika Intergraha peneliti mengetahui dari observasi, perusahaan dalam kondisi keamanan yang sangat memadai seperti tersedianya tempat parkir kendaraan sehingga karyawan bisa tenang dalam bekerja, adanya pemeriksaan kepada setiap tamu yang datang, mewajibkan bagi karyawan dan tamu menunjukkan surat ijin mengemudi yang menggunakan sepeda motor saat parkir guna menjaga ketertiban dan keamanan. Juga adanya ventilasi agar sirkulasi udara di ruangan selalu segar. Dengan adanya lingkungan kerja yang memadai maka diharapkan akan dapat membantu karyawan dalam meningkatkan kinerja karyawan CV. Kalika Intergraha.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan Manajer CV. Kalika Intergraha yaitu Bapak Widhy, S.E. diketahui bahwa kondisi kinerja karyawan masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan penurunan hasil produksi CV. Kalika Intergraha Semarang tahun 2011.















Tabel 1.1 Data Hasil Produksi CV. Kalika Intergraha

di Semarang Tahun 2011

		

Bulan



		Total Hasil Produksi Tahun 2011

		Presentase 

(%)





		Januari

		242

		1,61%



		Februari

		197

		1,31%



		Maret

		221

		1,47%



		April

		102

		0,68%



		Mei

		197

		1,31%



		Juni

		191

		1,27%



		Juli

		218

		1,45%



		Agustus

		91

		0,61%



		September

		92

		0,61%



		Oktober

		100

		0,67%



		November

		109

		0,73%



		Desember

		240

		1,60%



		Total

		2000

		13,32%





Sumber : Data CV. Kalika Intergraha Semarang, 2011

	

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui secara kuantitas hasil produksi selama tahun 2011 mengalami fluktuasi. Target yang ditetapkan sebanyak 150 item. Hal ini dapat dilihat pada bulan April terdapat hasil produksi sebanyak 102 item dan pada bulan Mei mengalami peningkatan sebanyak 197 item, namun pada bulan Agustus-November hasil produksi CV. Kalika Intergraha masih mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari hasil produksi yang dihasilkan, penurunan ini disebabkan oleh adanya minimnya tingkat pasokan bahan baku yang digunakan untuk produksi serta menurunnya pesanan dari buyer. Hasil produksi ini juga bisa disebabkan karena kerusakan kemasan pengiriman, adanya produk yang cacat seperti patah, lecet, cat mengelupas, kena kotoran atau biasanya kurang teliti dan hati - hati dalam menyimpan barang di dalam gudang.

Tabel 1.2 Data Intensitas Keterlambatan Karyawan pada bagian produksi CV. Kalika Intergraha Semarang Tahun 2011

		

Tahun



		

Bulan

		Jumlah Karyawan yang Hadir ≥  Pukul 08.00 WIB



		











2011

		Januari

		15



		

		Februari

		18



		

		Maret

		20



		

		April

		23



		

		Mei

		24



		

		Juni

		25



		

		Juli

		16



		

		Agustus

		18



		

		September

		20



		

		Oktober

		22



		

		November

		28



		

		Desember

		26



		

		Rata - rata

		21





Sumber : Data CV. Kalika Intergraha Semarang Tahun 2011 



Dari data Absensi Karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang tahun 2011 diatas diketahui bahwa kecenderungan peningkatan keterlambatan karyawan setiap bulannya mengalami peningkatan dengan rata-rata sejumlah 21 karyawan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar karyawan bertempat tinggal di luar kota Semarang sehingga Jika dibiarkan terus-menerus akan menjadi masalah bagi pihak perusahaan. Sementara pembayaran gaji sudah sesuai dan tepat waktu, pemberian tugas yang ada sudah disesuaikan dengan ketrampilan yang dimiliki karyawan, fasilitas kerja dan keamanan yang ada sudah memadai, serta sudah diberian sanksi bagi karyawan yang melanggar aturan perusahaan.

Dari data hasil produksi dan absensi karyawan CV. Kalika Intergraha tahun 2011 diatas terbukti masih rendahnya kinerja karyawan CV. Kalika Intergraha, Jika dibiarkan terus-menerus akan menjadi masalah bagi pihak CV. Kalika Intergraha Semarang dan berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: “PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN CV. KALIKA INTERGRAHA DI SEMARANG "



1.2 RUMUSAN MASALAH

		Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Adakah pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja karyawan pada CV. Kalika Intergraha Semarang ?

2. Adakah pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja karyawan pada CV. Kalika Intergraha Semarang ?

3. Adakah pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja karyawan pada CV. Kalika Intergraha Semarang ?



1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang.

2. Untuk mengetahui pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang.

3. Untuk mengetahui pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja secara simultan terhadap Kinerja Karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang.



1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis : 

a. Bagi pembaca, untuk menambah informasi sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam penelitian.

b. Bagi peneliti, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menerapkan teori yang penulis peroleh di bangku kuliah yang dipraktikkan dalam dunia usaha yang realistis.

2. Manfaat Praktis : 

Bagi CV. Kalika Intergraha khususnya, untuk mengetahui adakah pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan kerja terhadap Kinerja yang diharapkan Perusahaan, dan hasilnya menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan masalah sumber daya manusia  dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan.





BAB II

LANDASAN TEORI



2.1 Kinerja

2.1.1 Pengertian Kinerja

Kinerja dalam bahasa latin berasal dari kata Job performance atau performance yang mempunyai arti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang ( Mangkunegara, 2008:67). Dan biasanya orang yang kinerjanya tinggi disebut orang yang produktif dan sebaliknya orang yang tingkat kinerjanya tidak mencapai tingkat standar dikatakan sebagai orang yang tidak produktif atau berperforma rendah.

Menurut Hasibuan (2002:160) kinerja adalah merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan. Berdasarkan paparan diatas kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu menurut standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

 (
13
)Menurut Simamora (1997:339) bahwa untuk mencapai agar organisasi berfungsi secara efektif dan sesuai dengan sasaran organisasi, maka organisasi harus memiliki kinerja karyawan yang baik yaitu dengan melaksanakan tugas-tugasnya dengan cara yang handal. Dari paparan teori diatas adalah bahwa suatu organisasi atau perusahaan dapat berjalan sesuai sasaran dan berfungsi secara efektif serta efisien maka organisasi/perusahaan tersebut harus mempunyai karyawan yang memiliki kinerja yang baik, yaitu yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas-tugasnya secara handal.

Mangkunegara (2006:67) berpendapat bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berdasarkan teori diatas bahwa kinerja merupakan apa yang dilakukan karyawan secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan.

Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan yang diiginkan suatu organisasi dan meminimalisir kerugian serta mampu menciptakan karyawan yang handal yang mampu melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan.

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan

Menurut 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 Tiffin dan Mc. Cornick (dalam As’ad 2001:49) menyatakan ada dua macam faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yaitu:

1. Faktor Individual

Yaitu faktor-faktor yang meliputi sikap, sifat kepribadian, sifat fisik, minat dan motivasi, pengalaman, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, serta faktor individual lainnya.

2. Faktor Situasional

a. Faktor fisik pekerjaan, meliputi: metode kerja, kondisi dan desain perlengkapan kerja, penentuan ruang, dan lingkungan fisik (penyinaran, temperatur dan ventilasi).

b. Faktor sosial dan organisasi, meliputi :peraturan organisasi, jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial.

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 (Handoko, 2001:193).

Menurut Siagian (2003:78) bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh gaji, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, motivasi kerja (motivation), disiplin kerja, dan kepuasan kerja.

Menurut Bernardin (dalam Robbins, 2003:260) bahwa kinerja dapat dikatakan baik bila karyawan memenuhi hal sebagai berikut:

1. Kualitas kerja, diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.

2. Kuantitas, diukur dari persepsi karyawan terhadap jumlah aktivitas yang ditugaskan beserta hasilnya.

3. Waktu produksi (production time), diukur dari persepsi pegawai terhadap suatu aktivitas yang diselesaikan dari awal waktu sampai menjadi output.

4. Efektivitas, persepsi karyawan dalam menilai pemanfaatan waktu dalam menjalankan tugas, efektivitas penyelesaian tugas dibebankan organisasi.

5. Kemandirian, tingkat dimana karyawan dapat melakukan fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan atau bimbingan dari orang lain, diukur dari persepsi karyawan dalam melakukan fungsi kerjanya masing-masing sesuai dengan tanggung jawabnya.

6. Komitmen kerja, tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja 

dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

2.1.3 Penilaian Kinerja

Menurut Slamet (2007 : 236) Penilaian kinerja adalah proses evaluasi seberapa baik seorang pekerja mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan satu set standar dan kemudian mengkomunikasikannya dengan para pekerja. Dapat dijelaskan penilaian kinerja adalah proses untuk mengevaluasi seberapa baik karyawan mengerjakan pekerjaan jika disesuaikan dengan standar perusahaan kemudian pimpinan mengkomunikasikan hasil dari evaluasi tersebut kepada karyawan.

Penilaian kinerja merupakan kegiatan manajer yang paling tidak disukai, dan mungkin ada beberapa alasan untuk perasaan demikian. Penilaian kinerja tidak semuanya bersifat positif, karena ada karyawan yang kinerjanya buruk, kasus ini yang membuat manajer menjadi dilema. Disatu sisi manajer menilai dan menegur karyawan yang kinerja buruk supaya meningkatkan kinerjanya, disisi lain manajer mempunyai beban rasa tidak menyenangkan jika menegur dan menilai kinerja karyawannya yang buruk.

Pada umumnya sistem penilaian kinerja masih digunakan sebagai alat untuk mengendalikan perilaku karyawan, membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kenaikan gaji, pemberian bonus, promosi dan penempatan karyawan yang bersangkutan. Seharusnya penilaian kinerja tidak saja mengevaluasi kinerja karyawan, tetapi juga mengembangkan dan memotivasi karyawan. Sebaliknya, karyawan yang dinilai harus mengetahui bidang prestasi yang dinilai, diberi kesempatan untuk menilai dirinya sendiri.

Informasi yang diterima para manajer tentang seberapa baik para karyawan berkinerja dapat terdiri dari tiga jenis yang berbeda, yaitu informasi berdasarkan ciri-ciri, informasi berdasarkan tingkah laku dan informasi berdasarkan hasil (Mathis dan Jackson, 2002:79).

1. Informasi berdasarkan ciri-ciri

Informasi berdasarkan ciri-ciri, seperti kepribadian yang menyenangkan, inisiatif atau kreativitas dan mungkin sedikit pengaruhnya pada pekerjaan tertentu. Ciri-ciri mengandung banyak makna dan banyak keputusan penting yang dilakukan dalam penilaian kinerja dengan mendasarkan pada ciri-ciri ini seperti daya adaptasi dan kelakuan umum menjadi terlalu kabur untuk digunakan sebagai dasar dari keputusan sumber daya manusia berdasarkan penilaian kinerja ini.

2. Informasi berdasarkan tingkah laku

Informasi berdasarkan tingkah laku memfokuskan pada perilaku yang spesifik yang mengarah pada keberhasilan di pekerjaan. Informasi perilaku lebih sulit di identifikasi, tetapi memiliki keuntungan yang secara jelas memberikan gambaran akan perilaku apa yang ingin dilihat oleh pihak manajemen. Persoalan yang potensial bisa jadi ada beberapa perilaku, yang seluruhnya dapat berhasil dalam situasi tertentu.

3. Informasi berdasarkan hasil

Informasi berdasarkan hasil mempertimbangkan apa yang telah dilakukan karyawan atau apa yang telah dicapai karyawan. untuk pekerjaan-pekerjaan di mana pengukuran itu mudah dan tepat, pendekatan berdasarkan hasil ini adalah cara yang terbaik. Namun demikian, apa-apa yang diukur cenderung ditekankan dan apa yang sama-sama pentingnya tetapi tidak merupakan bagian yang diukur mungkin akan diabaikan karyawan.

Organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka kinerja sesungguhnya merupakan perilaku manusia dalam memainkan peran yang ia lakukan didalam suatu organisasi untuk memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.

2.1.4 Manfaat Penilaian Kinerja

Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan-kebijakan organisasi. Kebijakan-kebijakan organisasi dapat menyangkut aspek individual maupun aspek organisasi. Adapun manfaat penilaian kinerja (Slamet, 2007:237) adalah sebagai berikut:

1) Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 			  pemotivasian pekerja secara maksimum.

2) Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan pekerja 		  seperti promosi, transfer, dan pemberhentian.

3) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan pekerja dan 		  untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 		  pekerja.

4) Menyediakan umpan balik bagi pekerja mengenai bagaimana atasan 		  mereka menilai kinerja mereka.

5) Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan penilaian kinerja karyawan dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengelola operasi organisasi, membantu pengambilan keputusan, mengidentifikasikan kebutuhan kepelatihan dan pengembangan, menyediakan umpan balik, dan penyediaan dasar distribusi penghargaan.

2.1.5 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.

3. Keandalan

Keandalan adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang disyaratkan dengan supervisi minimum. Menurut Zeithaml & Berry (dalam Sudarmanto, 2009:14) kehandalan yakni mencakup konsistensi kinerja dan kehandalan dalam pelayanan; akurat, benar dan tepat.

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.

2.2 Motivasi Kerja

2.2.1 Pegertian Motivasi Kerja

Motivasi berasal dari kata latin “movere” yang berarti “dorongan” atau daya penggerak. Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau ketrampilan tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan melaksanakan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2003:138). Dari paparan teori ini disebutkan bahwa motivasi adalah suatu dorongan yang membuat seorang karyawan itu mampu dan rela untuk mengerahkan kemampuannya untuk organisasi dalam mencapai tujuan. Motivasi merupakan hasrat di dalam seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan (Mathis dan Jackson, 2006:89).

Motivasi adalah sekelompok faktor yang menyebabkan individu berperilaku dalam cara-cara tertentu (Grifin, 2003:38). Motivasi merujuk pada kekuatan-kekuatan internal dan eksternal seseorang yang membangkitkan antusiasme dan perlawanan untuk melakukan serangkaian tindakan tertentu. Motivasi karyawan mempengaruhi kinerja, dan sebagian tugas seorang manajer adalah menyalurkan motivasi menuju pencapaian tujuan-tujuan organisasional.

Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Menurut Mangkunegara (2008:93), menyatakan bahwa motivasi adalah kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dari motifnya. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan.

Menurut Hasibuan (2003:95) bahwa motivasi kerja adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Berdasarkan paparan diatas, bahwa untuk mencapai kepuasan karyawan adalah dengan cara memberikan dorongan daya penggerak dan kegairahan kerja kepada karyawan agar mereka termotivasi sehingga mampu bekerja secara efektif dan bekerja sama dengan baik.

Dari pendapat para ahli dapat diambil kesimpulan motivasi adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh manusia tentunya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Namun, agar keinginan dan kebutuhannya dapat terpenuhi tidaklah mudah didapatkan apabila tanpa usaha yang maksimal. Dalam pemenuhan kebutuhannya, seseorang akan berperilaku sesuai dengan  dorongan yang dimiliki dan apa yang mendasari perilakunya.





2.2.2 Teori Motivasi Kerja

Terdapat bermacam-macam teori mengenai motivasi yang dokemukakan oleh para ahli. Menurut Hariandja (2007: 324), teori ini kelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu: 

1. Teori Hierarki Kebutuhan Maslow

Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua menusia memiliki kebutuhan pokok menunjukkannya dalam lima tingkatan yang berbentuk pyramid, orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Lima tingkat kebutuhan itu dikenal dengan Hierarki kebutuhan Maslow, dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi :

a. Kebutuhan fisiologis (rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya).

b. Kebutuhan rasa aman (merasa aman dan terlindung, jauh dari bahaya).

c. Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki (berafiliasi dengan orang lain).

d. Kebutuhan akan penghargaan (berprestasi, berkompetensi dan mendapatkan dukungan serta pengakuan).

e. Kebutuhan aktualisasi diri (mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya).

2. Teori X dan Y

Douglas Mc Gregor mengemukakan dua pendangan manusia yaitu teori X (negatif) dan teori Y (positif), menurut teori X empat pengandaian yang dipegang oleh manajer, yaitu: 

a. Karyawan secara inheren tertanam dalam dirinya tidak menyukai    	kerja.

b. Karyawan tidak menyukai kerja mereka harus diawasi atau diancam 	dengan hukuman untuk mencapai tujuan.

c. Karyawan akan menghindari tanggung jawab.

d. Kebanyakan karyawan menaruh keamanan diatas semua faktor yang	dikaitkan dengan kerja.

Empat pandangan positif mengenai kodrat manusia dalam teori Y: 

a. Karyawan dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya. 

b. Orang akan menjalankan pengarahan diri dan pengawasan diri jika 

	  mereka komit pada sasaran.

c. Rata-rata orang akan menerima tanggung jawab.

d. Kemampuan untuk mengembil keputusan inovatif.

3. Teori “ERG”

Alderfer mengungkapkan teori kebutuhan yang disebut teori ERG, tiga kelompok teori kebutuhan tersebut adalah:

a. Existence (Keberadaan)

b. Relatedness (Keterikatan)

c. Growth (Pertumbuhan)

Teori ERG juga mengungkapkan bahwa sebagai tambahan terhadap proses kemajuan pemuasan juga proses pengurangan keputusan. Yaitu, jika seseorang terus-menerus terhambat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan menyebabkan individu tersebut mengarahkan pada upaya pengurangan karena menimbulkan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang lebih rendah. 

Penjelasan tentang teori ERG Aldefer menyediakan sarana yang penting bagi manajer tentang perilaku. Jika diketahui bahwa tingkat kebutuhan yang lebih tinggi dari seseorang bawahan misalnya, pertumbuhan nampak terkendali, mungkin karena kebijaksanaan perusahaan, maka hal ini harus menjadi perhatian utama manajer untuk mencoba mengarahkan kembali upaya bawahan yang bersangkutan memenuhi kebutuhan akan keterkaitan atau kebutuhan eksistensi. Teori ERG Aldefer mengisyaratkan bahwa individu akan termotivasi untuk melakukan sesuatu guna memenuhi salah satu dari ketiga perangkat kebutuhan.

4. Teori Dua Faktor

Teori yang dikembangkan oleh Herzberg ini dikenal dengan “Model Dua Faktor” dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau “pemeliharaan”. Menurut teori ini yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimakasud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Menurut Herzberg, yang tergolong sebagai faktor motivasional antara lain adalah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor- faktor hygiene atau pemeliharaan mencakup antara lain status seseorang dalam organisasi, hubungan seorang individu dengan atasannya, hubungan seseorang dengan rekan-rekan sekerjanya, teknik penyeliaan yang diterapkan oleh para penyelia, kebijakan organisasi, sistem administrasi dalam organisasi, kondisi kerja dan sistem imbalan yang berlaku. 

5. Teori Motivasi Vroom

Teori dari Vroom (1964) tentang cognitive theory of motivation menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan. Menurut Vroom, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh tiga komponen, yaitu: 

a. Ekspektasi (harapan) keberhasilan pada suatu tugas.

b. Instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas (keberhasilan tugas untuk mendapatkan outcome tertentu). 

c. Valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, atau negatif. Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan, motivasi rendah jika usahanya menghasilkan kurang dari yang diharapkan Mengingat setiap individu dalam perusahaan berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, maka akan sangat penting bagi perusahaan untuk melihat kebutuhan dan harapan karyawannya, bakat dan keterampilan yang dimilikinya, dan rencana karyawan tersebut pada masa mendatang. Jika perusahaan dapat mengetahui hal-hal tersebut, akan lebih mudah untuk mendapatkan karyawan pada posisi yang palig tepat sehingga akan lebih meningkatkan motivasi bagi karyawan itu sendiri. 

6. Teori “Tiga Kebutuhan”

Dikemukakan oleh David McCleland 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 :

a. Kebutuhan akan berprestasi (Need for Achievement)

Yaitu mereka lebih mengejar prestasi pribadi daripada imbalan terhadap keberhasilan, mereka bergairah untuk melakukan sesuatu lebih baik dan lebih efisien dibandingkan hasil sebelumnya.

b. Kebutuhan akan kekuasaan (Need for Power)

Yaitu adanya keinginan yang kuat untuk mengendalikan orang lain, untuk mempengaruhi orang lain, dan untuk memiliki dampak terhadap orang lain

c. Kebutuhan afiliasi (Need for Affiliation)

Yaitu orang yang berusaha mendapatkan persahabatan, ingin disukai dan diterima oelh orang lain, lebih menyukai situasi-situasi kooperatif dari situasi kompetitif dan sangat menginginkan hubungan-hubungan yangmelibatkan saling pengertian dalam derajat yang tinggi, dan berusaha untuk menghindari konflik.

2.2.3 Indikator Motivasi Kerja

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator motivasi dari teori Maslow. Teori hirarki kebutuhan dari Abraham Maslow menurut Sofyandi dan Garniwa (2007:102). Terdiri dari :

1. Kebutuhan fisiologis (Physiological-need)

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. 

2. Kebutuhan rasa aman (Safety-need)

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. 

3. Kebutuhan sosial (Social-need)

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. 





4. Kebutuhan penghargaan (Esteem-need)

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuan dan keahlian seseorang serta efektifitas kerja seseorang. 

5. Kebutuhan aktualisasi diri (Self-actualization need)

Aktualisasi diri merupakan hirarki kebutuhan dari Maslow yang paling tinggi. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan potensi yang sesungguhnya dari seseorang. Kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan, keahlian dan potensi yang dimiliki seseorang. Malahan kebutuhan akan aktualisasi diri ada kecenderungan potensinya yang meningkat karena orang mengaktualisasikan perilakunya. Seseorang yang didominasi oleh kebutuhan akan aktualisasi diri senang akan tugas-tugas yang menantang kemampuan dan keahliannya.

2.2.4 	Tujuan Pemberian Motivasi Kerja

Tujuan pemberian motivasi menurut Hasibuan (2001:221) adalah sebagai berikut : 

a. Medorong gairah dan semangat kerja karyawan.

b. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan.

c. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan.

d. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan.

e. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan.

f. Mengefektifkan pengadaan karyawan.

g. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik.

h. Meningkatkan kreatifitas dan partisipasi karyawan.

i. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan.

j. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas–tugasnya.

k. Meningkatkan efisiensi pengguanaan alat - alat dan bahan baku.

2.2.5	Jenis dan Metode Motivasi Kerja	

Menurut Hasibuan (2001:221) jenis–jenis motivasi adalah sebagai berikut :

a) Motivasi positif

Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan motivasi positif ini semangat kerja bawahan akan meningkat, karena pada umumnya manusia senang menerima yang baik–baik saja.

b) Motivasi negatif

Manajer memotivasi bawahannya dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik (prestasinya rendah). Dengan motivasi negatif ini semangat kerja bawahan dalam jangka pendek akan meningkat, karena mereka takut dihukum; tetapi dalam waktu jangka panjang akan berakibat kurang baik. 

Metode motivasi menurut Hasibuan (2001:222) adalah sebagai berikut : 

a) Metode langsung

Adalah motivasi (material dan non material) yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti memberikan pujian, penghargaan, bonus, piagam, dan lain sebagainya.

b) Motivasi tidak langsung

Adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas–fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja/kelancaran tugas, sehingga karyawan betah dan bersemangat dalam melakukan pekerjaannya. 

2.2.6	 Hubungan Motivasi Kerja dengan Kinerja

Dalam sebuah perusahaan seorang manajer dapat meningkatkan kinerja dengan cara-cara yang mendorong karyawannya untuk bekerja keras dalam pekerjaan mereka. Keberhasilan atau tidaknya seorang manajer dalam memotivasi karyawannya dapat terlihat dengan perilaku karyawannya dalam bekerja. Seseorang sangat termotivasi akan bekerja keras melakukan pekerjaan sesuai dengan target yang diharapkan, seseorang yang tidak termotivasi tidak mau melakukan pekerjaannya sesuai dengan target yang diharapkan bahkan melakukan pekerjaannya  dengan ala kadarnya.

Untuk meningkatkan kinerja karyawannya seorang manajer melakukan motivasi dengan cara antara lain dengan memberikan penghargaan, kompensasi, tunjangan dan bonus kepada karyawan.

	





2.3 Lingkungan Kerja

2.3.1 Pengertian 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 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 (2003:86) 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.

Menurut 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. 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. 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. 

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.

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja

Faktor-faktor lingkungan kerja yang diuraikan oleh Nitisemito (1992:184) yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja dikaitkan dengan kemampuan karyawan, diantaranya:

1. Warna merupakan faktor yang penting untuk memperbesar efisiensi kerja para karyawan. Khususnya warna akan mempengaruhi keadaan jiwa mereka. Dengan memakai warna yang tepat pada dinding ruangan dan alat-alat lainnya, kegembiraan dan ketenangan bekerja para karyawan 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 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 yang mempunyai 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 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 (1999:93) lingkungan dirumuskan menjadi dua, meliputi lingkungan umum dan lingkungan khusus.

1. Lingkungan Umum

Segala sesuatu diluar organisasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi organisasi. Lingkungan ini berupa kondisi sosial dan kondisi teknologi yang meliputi:

a. 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.

1) Fasilitas alat kerja

Seseorang karyawan atau pekerja tidak akan dapat melakukan pekerjaan tanpa disertai alat kerja.

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.

b. Teknologi adalah alat kerja operasional yaitu semua benda atau barang yang berfungsi sebagai alat canggih yang langsung dgunakan dalam produksi seperti komputer, mesin pengganda, mesin hitung.

2. 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.

2.3.3 Indikator Lingkungan Kerja

Indikator -indikator lingkungan kerja oleh Nitisemito (1992:159) 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 diantara orang–orang yang ada ditempat kerja tersebut (Saydam, 1996:381).



2. 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.

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 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

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 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 diatas diharapkan akan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif sehingga karyawan akan betah dalam bekerja. Dalam hal ini, maka peneliti mengambil indikator dari Nitisemito (1992:159) yaitu  suasana kerja, hubungan dengan rekan kerja, tersedianya fasilitas kerja.

2.3.4 Hubungan Lingkungan Kerja dengan Kinerja

Lingkungan kerja dalam suatu organisasi sangat penting untuk diperhatikan, karena mempunyai pengaruh langsung terhadap karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut As’ad (2001:50) terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu : faktor individu dan faktor situasional. Dalam faktor situasional terdapat faktor fisik dan faktor sosial organisasi yang mempengaruhi pekerjaan. Faktor fisik disini berupa lingkungan dalam organisasi yaitu tata ruang, penerangan, temperatur, sirkulasi udara, kebersihan dan lain–lain. Sedangkan untuk faktor sosial organisasi yang tidak kalah penting adalah faktor lingkungan sosial, dalam hal ini berupa hubungan antara karyawan dengan karyawan lainnya maupun hubungan antara karyawan dengan atasannya.

Faktor lingkungan kerja menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan kinerja, sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memadai dapat menurunkan kinerja. Menurut Nitisemito (2000:183) lingkungan kerja dapat mempengaruhi semangat kerja dan kegairahan kerja sehingga berpengaruh juga terhadap kinerja dari karyawan. Suatu lingkungan kerja dikatakan baik, atau sesuai apabila karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman dan nyaman. Sedangkan lingkungan kerja yang kurang baik menuntut tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem yang efisien (Sedarmayanti, 2001:21)

2.4 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu yang Relevan

		No

		Peneliti

		Judul

		Tahun

		Hasil Penelitian



		1.

		Linda Firnidia

		Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara.

		2008

		Didalam penelitian ini ada pengaruh positif antara Motivasi terhadap Kinerja pada pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dengan koefisien parsial sebesar 31,3%.



		2.

		Sari Emilia Noviani 

		Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi PT. Glory Industrial Semarang II

		2009

		Didalam penelitian iniadapengaruh positif antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi PT. Glory Industrial Semarang II dengan koefisien parsial sebesar 18,49%.



		3.

		Ita Ernawati

		Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Motivasi Kerja, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi Pada CV. Graha Indah Furniture Jepara

		2011

		Didalam penelitian ini kepemimpinan transformasional, motivasi dan lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada CV. Graha Indah Furniture Jepara yakni sebesar 56,1% dan sisanya 43,9% dipengaruhi oleh faktor lain.



		4.

		Dr Musriha

		Influences of Work Behavior, WorkEnvironment and

Motivation in Clove Cigarette factories in Kudus,

Indonesia

		2011

		(1) Lingkungan kerja secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Pabrik rokok Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Tengah.

(2) Motivasi

Kerja secara signifikan mempengaruhi kinerja pekerjaan pelinting rokok di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah



		5

		Hammed, T. Ayo dan Shadare, Oluseyi.A

		Influence of Work Motivation, Leadership Effectiveness and Time Management on Employees’ Performance in Some Selected Industries in Ibadan, Oyo State, Nigeria

		2009

		Dalam penelitian ini ada pengaruh positif antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di beberapa industri yangterpilih di Ibadan, Oyo State, Nigeria dengan koefisien parsial sebesar 28,9%.



		6

		M. Suhadi

		Pengaruh motivasi kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PD BPR Bank Pasar Klaten

		2005

		Didalam penelitian ini disebutkan bahwa motivasi tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan secara individual, untuk variabel lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Klaten



		7

		Ajayi, Isaac A. Awosusi, Omojolao O.Arogundade, Bukola B dan Ekundayo, Haastrup T.

		Work Environment as Correlateof Academic Staff Job 

Performance in South West Nigerian Universities

		2011

		Penelitian ini disebutkan bahwa ada pengaruh secara signifikan lingkungan kerja dengan kinerja staf akademik di Perguruan Tinggi Nigeria



		8

		Mawol, Mohammed Abubakar dan Babandako, Abdullahi Yusuf

		An Evaluation Of Staff Motivation, Dissatisfaction and Job

Performance in An Academic Setting

		2011

		Didalam penelitian ini disebutkan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kinerja pekerjaan dan kepuasan kerja di lingkungan akademik







2.5 Kerangka Berpikir

Sumber daya manusia merupakan hal yang paling utama dalam perusahaan, karena manusia selalu ada dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan tantangan tersendiri bagi manajer karena keberhasilan manajer tergantung pada kualitas sumber daya manusia. Apabila masing-masing individu dalam perusahaan dapat berjalan efektif dengan kata lain, kelangsungan perusahaan tergantung pada kinerja karyawan. Dalam usaha untuk mencapai tujuan, perusahaan sangat mengharapkan adanya kinerja yang tinggi dari setiap karyawannya. Peningkatan kinerja dapat dipengaruhi dengan memberikan motivasi kerja pada karyawan dan lingkungan kerja yang memadai. 

Dalam kinerja karyawan agar seseorang lebih semangat lagi perlu adanya motivasi dalam bekerja. Tetapi motivasi bukan merupakan satu-satunya agar kinerja karyawan baik. Dengan adanya motivasi, maka terjadilah kemauan kerja dan dengan adanya kemauan untuk bekerja serta dengan adanya kerja sama, maka kinerja akan meningkat. Dengan adanya motivasi yang mendukung seperti tercukupinya kebutuhan fisiologis karyawan seperti makan atau minum atau sandang pangan, adanya rasa aman dari perusahaan yang berupa asuransi keselamatan atau kesehatan, adanya rasa sosial seperti tidak membedakan karyawan satu dengan karyawan lain, adanya rasa penghargaan diri dengan adanya bonus atau adanya pujian dari pimpinan, adanya kebebasan menyampaikan pendapat, maka karyawan dalam bekerja semakin semangat sehingga kinerja karyawan akan baik.

Selain motivasi, lingkungan kerja juga mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan. Dengan adanya lingkungan kerja yang mendukung seperti kebersihan di perusahaan membuat suasana kerja yang menyenangkan, hubungan dengan rekan kerja yang harmonis, tersedianya fasilitas kerja yang memadai, penerangan/cahaya yang cukup diruangan, sirkulasi udara yang bersih, tidak adanya bunyi yang tidak dikehendaki/kebisingan, bau tidak sedap, dan terjaminnya  keamanan seperti adanya satpam bisa menjaga di lingkungan luar gedung diharapkan menunjang proses dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Sehingga hubungan faktor-faktor tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.1: Kerangka Berfikir

2.6 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. Dalam kaitannya dengan pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan diatas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 :   Ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. Kalika Intergraha Semarang.

H2 :    Ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. Kalika Intergraha Semarang.

H3 : 	Ada pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. Kalika Intergraha Semarang.















BAB III

METODE PENELITIAN



3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

3.1.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008:80). Dalam penelitian ini yang dilaksanakan pada CV. Kalika Intergraha populasi penelitian seluruh karyawan pada bagian produksi CV. Kalika Intergraha Semarang yang berjumlah 112 orang.

3.1.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi (Sugiyono, 2008:81). Dalam penelitian ini penghitungan sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat toleransi kesalahan sebesar 10%.





Keterangan :

n   	=    Jumlah Sampel 

 (
47
)N  	=    Jumlah Populasi

e    =	Batas kesalahan maksimal dalam pengambilan sampel yang telah ditetapkan (10%)

Maka :













 53

Berdasarkan perhitungan diatas didapatkan jumlah sampel sebesar 53 dari 112 jumlah karyawan CV. Kalika Intergraha di Semarang. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Random Sampling (Suharsimi, 1997:120) Dengan rumus sebagai berikut :

 (
∑
 Responden pada bagian tertentu
)



 (
∑
Responden total
)	       Sampel  =                                         x  ∑Responden yang dibutuhkan



Alasan digunakan teknik Random Sampling ini karena banyaknya subjek penelitian dalam setiap sub populasi yang tidak sama serta adanya pengelompokan pada sub bagian. Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dengan demikian sample yang terpilih diharapkan dapat mewakili seluruh populasi yang ada. Berikut ini adalah pembagian jumlah sampel dalam tiap sub populasi pada karyawan CV. Kalika Intergraha di Semarang dari sejumlah sampel 53 : 

Tabel 3.1 Penentuan Jumlah Sampel

		No

		Bagian-bagian karyawan

		Jumlah Populasi

		Proporsi Sampel

		Jumlah Sampel



		1

		Bagian penanganan proses dan ukir

		22

		22/112×53= 10,41

		10



		2

		Bagian  perakitan

		38

		38/112×53= 17,98

		18



		3

		Bagian Quality Control

		5

		5/112×53= 2,36

		2



		4

		Bagian Finishing

		35

		35/112×53= 16,56

		17



		5

		Bagian packing dan kirim

		8

		8/112×53= 3,78

		4



		6

		Bagian lain-lain

		4

		4/112×53= 1,89

		2



		

		Total

		112

		

		53





Sumber : CV. Kalika Intergraha, Tahun 2011

	

3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi, 2006:118). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).







3.2.1 Variabel bebas (Independen)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang menjadi sebab perubahan timbulnya variabel terikat (Suharsimi, 2006:119). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah :

1. Motivasi Kerja (X1)

Motivasi dalam penelitian ini merupakan suatu keadaan dalam diri pribadi setiap karyawan CV. Kalika Intergraha yang mendorong mereka untuk melakukan pekerjaannya. Indikator-indikator motivasi kerja antara lain : 

a. Kebutuhan Fisiologi 

b. Kebutuhan Rasa aman

c. Kebutuhan Sosial

d. Kebutuhan Penghargaan Diri

e. Kebutuhan Aktualisasi diri

2. Lingkungan Kerja (X2)

Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan jelas sangat mempengaruhi karyawan dalam bekerja di perusahaan tersebut. Dengan demikian lingkungan kerja merupakan salah satu hal yang sangat harus diperhatikan oleh perusahaan, karena lingkungan kerja dapat mempengaruhi para karyawan CV. Kalika Intergraha dalam melaksanakan tugasnya secara optimal. Adapun indikator mengenai Lingkungan Kerja adalah sebagai berikut:

a. Suasana Kerja

b. Hubungan rekan kerja

c. Tersedianya fasilitas Kerja

3.2.2 Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Suharsimi, 2006:119). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah : Kinerja (Y), adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh karyawan CV. Kalika Intergraha di Semarang di dalam melaksanakan pekerjaannya. Dalam penelitian ini indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja antara lain :

a. Kuantitas

b. Kualitas

c. Keandalan

d. Kehadiran

e. Kemampuan Bekerjasama



3.3 Jenis Data

0. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu maupun perwakilan kelompok. Data ini berupa hasil dari pengisian kuesioner mengenai motivasi kerja, lingkungan kerja dan kinerja yang diisi oleh karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang.



0. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa presensi, data hasil kerja karyawan, data jumlah karyawan, dan data sampel penelitian pada karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang.



3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penellitian ini hanyalah sumber data internal. Sumber data internal adalah sumber data yang didapat dari dalam perusahaan atau organisasi dimana penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini sumber data internalnya adalah karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang.



3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode atau cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah :

1. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) adalah  sejumlah  pertanyaan/pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahui (Suharsimi, 2006:151). Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data tentang motivasi, lingkungan kerja dan kinerja karyawan CV. Kalika Intergraha di Semarang. Angket dalam penelitian ini adalah angket tertutup, yaitu angket yang pertanyaan atau pernyataannya sudah disiapkan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih dan menjawabnya secara langsung.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Suharsimi, 2006:231). Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian, berupa data penilaian hasil kerja karyawan, data jumlah karyawan, data absensi, data sampel, dan data-data lain yang mendukung.



3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas

3.6.1 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi, 2006:168). Suatu instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dalam mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian ini digunakan tehnik uji validitas internal, yakni validitas yang dicapaiapabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen secara keseluruhan(Suharsimi 2006:171).Untuk mengukur validitas digunakan rumus korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson (dalam Suharsimi, 2006:170) sebagai berikut :

=





Keterangan :

rxy	=  besarnya korelasi

X	= skor butir (Nilai skor tertentu)

Y	= skor total yang diperoleh

N	= Jumlah populasi



	= Jumlah skor item



		= Jumlah skor total



		= Jumlah skor kuadrat nilai X



		= Jumlah skor kuadrat nilai Y



Untuk mengetahui valid tidaknya instrument dengan cara rxy hitung dikonsultasikan dengan r tabel dengan taraf signifikan 5%. Jika didapatkan harga rxy hitung > r tabel, maka butir instrument dapat dikatakan valid, akan tetapi sebelumnya jika harganya rxy < r tabel, maka dikatakan bahwa  instrument tersebut tidak valid. 







Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Instrumen Kinerja

		

Indikator

		

Kode Soal

		

R Tabel

		

R Hitung

		

Keterangan



		Kuantitas

		1

		0,422

		0,541

		Valid



		

		2

		0,422

		0,569

		Valid



		Kualitas

		3

		0,422

		0,525

		Valid



		

		4

		0,422

		0,627

		Valid



		Keandalan

		5

		0,422

		0,596

		Valid



		

		6

		0,422

		0,565

		Valid



		

		7

		0,422

		0,690

		Valid



		Kehadiran

		8

		0,422

		0,163

		Tidak Valid



		

		9

		0,422

		0,720

		Valid



		Kemampuan Bekerjasama

		10

		0,422

		0,556

		Valid



		

		11

		0,422

		0,844

		Valid





Sumber : Data Tahun 2012, diolah



Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa > yaitu untuk N = 20 dengan taraf signifikan 5% adalah 0,422. Demikian dapat dikatakan bahwa variabel Kinerja yang digunakan dalam penelitian ini ada yang tidak valid, yaitu nomer 8 Sehingga pertanyaan nomor 8 dihapus, karena sudah terwakili oleh pertanyaan lainnya dan tidak digunakan dalam pengambilan data dan 10 pertanyaan yang valid dapat digunakan dalam pengambilan data.













Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Motivasi Kerja

		

Indikator

		

Kode Soal

		

R Tabel

		

R Hitung

		

Keterangan



		Kebutuhan Fisiologi

		12

		0,422

		0,826

		Valid



		

		13

		0,422

		0,778

		Valid



		Kebutuhan Rasa Aman

		14

		0,422

		0,536

		Valid



		

		15

		0,422

		0,664

		Valid



		Kebutuhan Sosial

		16

		0,422

		0,690

		Valid



		

		17

		0,422

		0,604

		Valid



		

		18

		0,422

		0,599

		Valid



		Kebutuhan Penghargaan Diri

		19

		0,422

		0,754

		Valid



		

		20

		0,422

		0,681

		Valid



		

		21

		0,422

		0,324

		Tidak Valid



		Kebutuhan Aktualisasi Diri

		22

		0,422

		0,512

		Valid



		

		23

		0,422

		0,699

		Valid





Sumber : Data Tahun 2012, diolah



Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa > yaitu untuk N = 20 dengan taraf signifikan 5% adalah 0,422. Demikian dapat dikatakan bahwa variabel Motivasi kerja yang digunakan dalam penelitian ini ada yang tidak valid, yaitu nomer 21 Sehingga pertanyaan nomor 21 dihapus, karena sudah terwakili oleh pertanyaan lainnya dan tidak digunakan dalam pengambilan data dan 11 pertanyaan yang valid dapat digunakan dalam pengambilan data.











Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Instrumen Lingkungan Kerja

		

Indikator

		

Kode Soal

		

R Tabel

		

R Hitung

		

Keterangan



		

Suasana Kerja

		24

		0,422

		0,717

		Valid



		

		25

		0,422

		0,854

		Valid



		Hubungan Dengan Karyawan

		26

		0,422

		0,609

		Valid



		

		27

		0,422

		0,701

		Valid



		

Tersedianya Fasilitas Kerja

		28

		0,422

		0,731

		Valid



		

		29

		0,422

		0,584

		Valid



		

		30

		0,422

		0,480

		Valid





Sumber : Data Tahun 2012, diolah



Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa > yaitu untuk N = 20 dengan taraf signifikan 5% adalah 0,422. Diketahui seluruh instrumen variabel Lingkungan Kerja yang di uji cobakan memenuhi ketentuan validitas, Sehingga pernyataan instrumen tersebut dapat dilanjutkan untuk dipakai dalam penelitian.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Suharsimi, 2006:178). Reliabilitas menunjukkan pada tingkat keandalan (dapat dipercaya) dari suatu indikator yang digunakan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengetahui reliabilitas instrumen adalah rumus alpha dari Cronbach (Suharsimi, 2006:196) :





Keterangan :

		= Reliabilitas instrumen

k		= Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

		= Jumlah varians butir

		= Varians total

Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Instrumen

		No.

		Variabel

		Cronbach’s Alpha

		Minimal Cronbach’s Alpha yang disyaratkan

		Keterangan



		1

		Motivasi Kerja (X1)

		0,87



		0,60

		Reliabel



		2

		Lingkungan Kerja (X2)

		0,76



		0,60

		Reliabel



		3

		Kinerja (Y)

		0,80



		0,60

		Reliabel





Sumber : Data Tahun 2012, diolah

	

Dari uji coba yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa hasil Cronbach’s Alpha setiap variabel lebih dari standar minimal Cronbach’s Alpha yang disyaratkan yaitu 0,60, maka variabel kinerja karyawan, motivasi kerja, dan lingkungan kerja reliabel dan layak di gunakan dalam pengambilan data.







3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah pengolahan data hasil penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan setelah data penelitian terkumpul. Metode analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis kuantitatif  regresi linier berganda yang sebelumnya diadakan uji asumsi klasik dan analisis deskriptif presentase. Dalam penelitian ini analisis data diolah menggunakan program SPSS. Metode analisis data yang digunakan adalah 

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006:147). Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi standar normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mengetahui adanya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai toleransinya dan lawannya atau variance inflation factor (VIF). Jika VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1 maka regresi bebas dari multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara ZPRED dan SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.2 Analisis Deskriptif Presentase

Analisis deskriptif presentase digunakan untuk mendeskripsikan data yang ada pada penelitian ini yang terdiri dari motivasi kerja (), lingkungan kerja () dan kinerja karyawan (Y). Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis ini yaitu :

a.	Membuat tabel distribusi jawaban angket , , dan Y.

b	Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah ditetapkan

c.	Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap responden.

d.	Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus sebagai berikut :

		DP =  100 %

Keterangan :

DP 	:  Deskriptif Persentase (%)

n  		:  Jumlah nilai yang diperoleh

N		:  Jumlah nilai ideal

Untuk penskoran dari tiap jawaban yang diberikan oleh responden, peneliti menentukan sebagai berikut :

a.  Untuk jawaban sangat setuju responden diberi skor 5

b.  Untuk jawaban setuju responden diberi skor 4

c.	Untuk jawaban kurang setuju responden diberi skor 3

d.	Untuk jawaban tidak setuju responden diberi skor 2

e.	Untuk jawaban sangat tidak setuju responden diberi skor 1



3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu pengaruh Motivasi kerja (X1) dan Lingkungan kerja (X2) terhadap Kinerja karyawan (Y) pada CV. Kalika Intergraha Semarang. Adapun rumus regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

Y = a + + 

Keterangan :

Y	: Kinerja

A	: Koefisien regresi (bilangan konstanta)

	: Koefisien regresi untuk 

	: Koefisien regresi untuk 

	: Motivasi kerja

	: Lingkungan kerja (Sugiyono, 2008: 258)

3.7.4 Uji Hipotesis

	Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen  berdasarkan nilai variabel yang diketahui (Gujarati dalam Ghozali, 2006:85).

a. Uji Partial (uji t)

Uji partial (uji t) digunakan untuk menguji apakah setiap variabel independent yaitu motivasi kerja (X1) dan lingkungan kerja (X2) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependent yaitu kinerja (Y) secara parsial. Kaidah pengambilan keputusan dalam uji t dengan menggunakan SPSS dengan  tingkat signifikasi yang ditetapkan adalah 5%. adalah :

1) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, atau variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat atau tidak ada pengaruh antara variabel yang diuji.

2) Jika nilai signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, atau variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat atau ada pengaruh antara variabel yang diuji.

b. Uji Simultan (uji F)

Uji simultan ( uji F ) ini digunakan untuk melihat apakah variabel independent yaitu motivasi kerja (X1) dan lingkungan kerja (X2) secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependent yaitu kinerja (Y). Kriteria pengambilan keputusan dalam uji F dengan menggunakan SPSS adalah :

1) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, atau variabel bebas dari model regresi linier tidak mampu menjelaskan variabel terikat.

2) Jika nilai signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, atau variabel bebas dari model regresi linier mampu menjelaskan variabel terikat.



c.  Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.Untuk menentukan nilai R², dengan melihat hasil output SPSS. Nilai R² yang semakin besar (mendekati satu) menunjukkan adanya pengaruh variabel bebas (X) yang besar terhadap variabel terikat (Y). Sebaliknya jika R² semakin kecil (mendekati nol) maka dikatakan pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) adalah kecil. Karena itu letak R² berada dalam selang (interval) antara 0 dan 1, secara aljabar dinyatakan 0  R²  1.



























BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Penelitian Analisis Deskriptif Presentase

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai deskripsi data dari masing-masing variabel penelitian dan pengaruh dua variabel bebas yaitu Motivasi Kerja (X1), Lingkungan Kerja (X2), dengan variabel terikat Kinerja (Y) karyawan pada CV. Kalika Intergraha Semarang.

4 

4.1.1.1`Variabel Motivasi Kerja

Pada variabel deskriptif Motivasi Kerja, penilaian dilakukan dengan lima indikator, diantaranya adalah Kebutuhan Fisiologi, Kebutuhan Rasa Aman, Kebutuhan Sosial, Kebutuhan Penghargaan Diri, dan Kebutuhan Aktualisasi Diri. Berikut adalah tabel analisis deskriptif dari variabel Motivasi Kerja.

Tabel 4.1 Hasil Distribusi Variabel Motivasi Kerja

		Interval Persen

		Kriteria

		Frekuensi

		Persentase

		Rata rata klasikal



		84% - 100%

		Sangat Baik

		5

		9%

		71.1%



		68% - 84%

		Baik

		30

		57%

		



		52% - 68%

		Cukup 

		16

		30%

		



		36% -52 %

		Tidak Baik

		2

		4%

		



		≤ 0.36

		Sangat Tidak Baik

		0

		0%

		



		Jumlah

		53

		100%

		B





Sumber: Data Penelitian, diolah 2012

	

 (
65
)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan diperoleh hasil keterangan tentang variabel Motivasi sebagai berikut : bahwa sebanyak 30 karyawan mengatakan bahwa memiliki tingkat Motivasi dengan kriteria Baik yaitu sebanyak 57%, dan 2 karyawan mengatakan bahwa memiliki tingkat Motivasi dengan kriteria Sangat Tidak Baik yaitu sebanyak 4%. Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar pemberian Motivasi kepada karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik dengan rata-rata klasikal yaitu sebesar 71,1%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Gambar 4.1 Dagram Batang Deskriptif Presentase Motivasi Kerja

Berikut mengenai Analisis Deskriptif variabel Motivasi Kerja dapat dilihat dari deskripsi tiap-tiap indikator :

1. Kebutuhan Fisiologi

Gambaran tentang Kebutuhan Fisiologi berdasarkan hasil observasi sebagai berikut :



Tabel 4.2 Hasil Distribusi Indikator Kebutuhan Fisiologi

		Interval Persen

		Kriteria

		Frekuensi

		Persentase

		Rata rata klasikal



		84% - 100%

		Sangat Baik

		4

		8%

		64.0%



		68% - 84%

		Baik

		21

		40%

		



		52% - 68%

		Cukup

		15

		28%

		



		36% -52 %

		Tidak Baik

		11

		21%

		



		≤ 0.36

		Sangat Tidak Baik

		2

		4%

		



		Jumlah

		53

		100%

		CB





Sumber : Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan diperoleh hasil keterangan tentang Indikator Kebutuhan Fisiologi sebagai berikut : bahwa sebanyak 21 karyawan mengatakan bahwa memiliki tingkat Kebutuhan Fisiologi dengan kriteria Baik yaitu sebanyak 40%, dan 2 karyawan mengatakan bahwa memiliki tingkat Kebutuhan Fisiologi dengan kriteria Sangat Tidak Baik yaitu sebanyak 4%. Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar tingkat Kebutuhan Fisiologi karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Cukup Baik yaitu sebesar 64,0%.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang Kebutuhan Fisiologi.



Gambar 4.2 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Kebutuhan Fisiologi



2. Kebutuhan Rasa Aman.

Gambaran tentang Kebutuhan Rasa Aman dalam berdasarkan hasil observasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Hasil Distribusi  Indikator Kebutuhan Rasa Aman

		Interval Persen

		Kriteria

		Frekuensi

		Persentase

		Rata rata klasikal



		84% - 100%

		Sangat Baik

		7

		13%

		69.2%



		68% - 84%

		Baik

		24

		45%

		



		52% - 68%

		Cukup

		12

		23%

		



		36% -52 %

		Tidak Baik

		10

		19%

		



		≤ 0.36

		Sangat Tidak Baik

		0

		0%

		



		Jumlah

		53

		100%

		B





Sumber: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan diperoleh hasil keterangan tentang Indikator Kebutuhan Rasa Aman sebagai berikut : bahwa sebanyak 24 karyawan mengatakan bahwa memiliki tingkat Kebutuhan Rasa Aman dengan kriteria Baik yaitu sebanyak 45%, dan 10 karyawan mengatakan bahwa memiliki tingkat Kebutuhan Rasa Aman dengan kriteria Tidak Baik yaitu sebanyak 19%. Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar tingkat Kebutuhan Rasa Aman karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik yaitu sebesar 69,2%.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang Kebutuhan Rasa Aman.



Gambar 4.3 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Kebutuhan Rasa Aman



3. Kebutuhan Sosial

Gambaran tentang Kebutuhan Sosial berdasarkan hasil observasi sebagai berikut :

Tabel 4.4 Hasil Distribusi Indikator Kebutuhan Sosial

		Interval Persen

		Kriteria

		Frekuensi

		Persentase

		Rata rata klasikal



		84% - 100%

		Sangat Baik

		7

		13%

		71.7%



		68% - 84%

		Baik

		23

		43%

		



		52% - 68%

		Cukup

		22

		42%

		



		36% -52 %

		Tidak Baik

		1

		2%

		



		≤ 0.36

		Sangat Tidak Baik

		0

		0%

		



		Jumlah

		53

		100%

		B





Sumber: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan diperoleh hasil keterangan tentang Indikator Kebutuhan Sosial sebagai berikut : bahwa sebanyak 23 karyawan mengatakan bahwa memiliki tingkat Kebutuhan Sosial dengan kriteria Baik yaitu sebanyak 43%, dan 1 karyawan mengatakan bahwa memiliki tingkat Kebutuhan Sosial dengan kriteria Tidak Baik yaitu sebanyak 2%. Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar tingkat Kebutuhan Sosial karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik yaitu sebesar 71,7%.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang Kebutuhan Sosial.



Gambar 4.4 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Kebutuhan Sosial

4. Kebutuhan Penghargaan Diri

Gambaran tentang Kebutuhan Penghargaan Diri berdasarkan hasil observasi sebagai berikut :







Tabel 4.5 Hasil Distribusi Indikator Kebutuhan Penghargaan Diri

		Interval Persen

		Kriteria

		Frekuensi

		Persentase

		Rata rata klasikal



		84% - 100%

		Sangat Baik

		9

		17%

		71.1%



		68% - 84%

		Baik

		31

		58%

		



		52% - 68%

		Cukup

		3

		6%

		



		36% -52 %

		Tidak Baik

		10

		19%

		



		≤ 0.36

		Sangat Tidak Baik

		0

		0%

		



		Jumlah

		53

		100%

		B





Sumber: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan diperoleh hasil keterangan tentang Indikator Kebutuhan Penghargaan Diri sebagai berikut : bahwa sebanyak 31 karyawan mengatakan bahwa memiliki tingkat Kebutuhan Penghargaan Diri dengan kriteria Baik yaitu sebanyak 58%, dan 3 karyawan mengatakan bahwa memiliki tingkat Kebutuhan Penghargaan Diri dengan kriteria Cukup yaitu sebanyak 6%. Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar tingkat Kebutuhan Penghargaan Diri karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik yaitu sebesar 71,1%.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang Kebutuhan Penghargaan Diri.



Gambar 4.5 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Kebutuhan Penghargaan Diri



5. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Gambaran tentang Kebutuhan Aktualisasi berdasarkan hasil observasi sebagai berikut :

Tabel 4.6 Hasil Distribusi Indikator Kebutuhan Aktualisasi Diri

		Interval Persen

		Kriteria

		Frekuensi

		Persentase

		Rata rata klasikal



		84% - 100%

		Sangat Baik

		16

		30%

		79.2%



		68% - 84%

		Baik

		28

		53%

		



		52% - 68%

		Cukup 

		5

		9%

		



		36% -52 %

		Tidak Baik

		4

		8%

		



		≤ 0.36

		Sangat Tidak Baik

		0

		0%

		



		Jumlah

		53

		100%

		B





Sumber : Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan diperoleh hasil keterangan tentang Indikator Kebutuhan Aktualisasi Diri sebagai berikut : bahwa sebanyak 28 karyawan mengatakan bahwa memiliki tingkat Kebutuhan Aktualisasi Diri dengan kriteria Baik yaitu sebanyak 53%, dan 4 karyawan mengatakan bahwa memiliki tingkat Kebutuhan Aktualisasi Diri dengan kriteria Tidak Baik yaitu sebanyak 8%. Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar tingkat Kebutuhan Aktualisasi Diri karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik yaitu sebesar 79,2%.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang Kebutuhan Aktualisasi Diri.



Gambar 4.6 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Kebutuhan Aktualisasi Diri





4.1.1.2`Variabel Lingkungan Kerja

Pada Analisis deskriptif variabel Lingkungan Kerja, penilaian dilakukan dengan 3 indikator, diantaranya adalah Suasana Kerja, Hubungan Dengan Rekan Kerja, Tersedianya Fasilitas Kerja. Berikut adalah tabel deskriptif Lingkungan Kerja.









Tabel 4.7 Hasil Distribusi Variabel Lingkungan Kerja

		Interval Persen

		Kriteria

		Frekuensi

		Persentase

		Rata rata klasikal



		84% - 100%

		Sangat Baik

		2

		4%

		71.3%



		68% - 84%

		Baik

		34

		64%

		



		52% - 68%

		Cukup 

		17

		32%

		



		36% -52 %

		Tidak Baik

		0

		0%

		



		≤ 0.36

		Sangat Tidak Baik

		0

		0%

		



		Jumlah

		53

		100%

		B





Sumber: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan diperoleh hasil keterangan tentang variabel Lingkungan Kerja sebagai berikut : bahwa sebanyak 34 karyawan mengatakan bahwa memiliki Lingkungan Kerja dengan kriteria Baik yaitu sebanyak 64%, dan 0 karyawan mengatakan bahwa memiliki Lingkungan Kerja dengan kriteria Tidak Baik yaitu sebanyak 0%. Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar kondisi Lingkungan Kerja CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik dengan rata-rata klasikal yaitu sebesar 71,3%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini :



Gambar 4.7 Dagram Batang Deskriptif Presentase Lingkungan Kerja

Berikut mengenai variabel Lingkungan Kerja dapat dilihat dari Analisis Deskriptif dari tiap-tiap indikator :

1. Suasana Kerja

Gambaran tentang Suasana Kerja berdasarkan hasil observasi sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Distribusi Indikator Suasana Kerja

		Interval Persen

		Kriteria

		Frekuensi

		Persentase

		Rata rata klasikal



		84% - 100%

		Sangat Baik

		7

		13%

		73.6%



		68% - 84%

		Baik

		34

		64%

		



		52% - 68%

		Cukup 

		6

		11%

		



		36% -52 %

		Tidak Baik

		6

		11%

		



		≤ 0.36

		Sangat Tidak Baik

		0

		0%

		



		Jumlah

		53

		100%

		B





Sumber : Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan diperoleh hasil keterangan tentang Indikator Suasana Kerja sebagai berikut : bahwa sebanyak 34 karyawan mengatakan bahwa memiliki Suasana Kerja dengan kriteria Baik yaitu sebanyak 64%, dan 6 karyawan mengatakan bahwa memiliki Suasana Kerja dengan kriteria Tidak Baik yaitu sebanyak 11%. Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar Suasana Kerja CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik yaitu sebesar 73,6%.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang Suasana Kerja.



Gambar 4.8 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Suasan Kerja

2. Hubungan Dengan Rekan Kerja

Gambaran tentang Hubungan Dengan Rekan Kerja berdasarkan hasil observasi sebagai berikut:

Tabel 4.9 Distribusi Hubungan Dengan Rekan Kerja

		Interval Persen

		Kriteria

		Frekuensi

		Persentase

		Rata rata klasikal



		84% - 100%

		Sangat Baik

		8

		15%

		77.2%



		68% - 84%

		Baik

		40

		75%

		



		52% - 68%

		Cukup 

		3

		6%

		



		36% -52 %

		Tidak Baik

		2

		4%

		



		≤ 0.36

		Sangat Tidak Baik

		0

		0%

		



		Jumlah

		53

		100%

		B





Sumber: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan diperoleh hasil keterangan tentang Indikator Hubungan Dengan Rekan Kerja sebagai berikut : bahwa sebanyak 40 karyawan memiliki Hubungan Dengan Rekan Kerja dengan kriteria Baik yaitu sebanyak 75%, dan 2 karyawan memiliki Hubungan Dengan Rekan Kerja dengan kriteria Tidak Baik yaitu sebanyak 4%. Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar Hubungan Dengan Rekan Kerja karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik yaitu sebesar 73,6%.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang Hubungan Dengan Rekan Kerja.



Gambar 4.9 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Hubungan Dengan Rekan Kerja



3. Tersedianya Fasilitas Kerja

Gambaran tentang Tersedianya fasilitas kerja berdasarkan hasil observasi sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Distribusi Indikator Tersedianya Fasilitas Kerja

		Interval Persen

		Kriteria

		Frekuensi

		Persentase

		Rata rata klasikal



		84% - 100%

		Sangat Baik

		1

		2%

		65.8%



		68% - 84%

		Baik

		22

		42%

		



		52% - 68%

		Cukup

		24

		45%

		



		36% -52 %

		Tidak Baik

		6

		11%

		



		≤ 0.36

		Sangat Tidak Baik

		0

		0%

		



		Jumlah

		53

		100%

		CB





Sumber: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan diperoleh hasil keterangan tentang Indikator Tersedianya Fasilitas Kerja sebagai berikut : bahwa sebanyak 24 karyawan mengatakan bahwa memiliki Fasilitas Kerja dengan kriteria Cukup yaitu sebanyak 45%, dan 6 karyawan mengatakan bahwa memiliki Fasilitas Kerja dengan kriteria Tidak Baik yaitu sebanyak 11%. Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar Tersedianya Fasilitas Kerja CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Cukup Baik yaitu sebesar 65,8%.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang Tersedianya Fasilitas Kerja.



Gambar 4.10 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Tersedianya Fasilitas Kerja



4.1.1.3`Variabel Kinerja

Pada Analisis Deskriptif variabel kinerja, penilaian dilakukan dengan 5 indikator, diantaranya adalah kuantitas, kualitas, keandalan, kehadiran, kemampuan bekerjasama. Berikut adalah tabel deskriptif kinerja.

Tabel 4.11 Hasil Distribusi Variabel Kinerja

		Interval Persen

		Kriteria

		Frekuensi

		Persentase

		Rata rata klasikal



		84% - 100%

		Sangat Baik

		0

		0%

		71.2%



		68% - 84%

		Baik

		33

		62%

		



		52% - 68%

		Cukup

		20

		38%

		



		36% -52 %

		Tidak Baik

		0

		0%

		



		≤ 0.36

		Sangat Tidak Baik

		0

		0%

		



		Jumlah

		53

		100%

		B





Sumber: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan diperoleh hasil keterangan tentang variabel Kinerja sebagai berikut : bahwa sebanyak 33 karyawan CV. Kalika Intergraha memiliki Kinerja dengan kriteria Baik yaitu sebanyak 62%, dan 0 karyawan CV. Kalika Intergraha memiliki Kinerja dengan kriteria Tidak Baik yaitu sebanyak 0%. Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar Kinerja karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik dengan rata-rata klasikal yaitu sebesar 71,2%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini :



Gambar 4.11 Dagram Batang Deskriptif Presentase Kinerja

Berikut mengenai variabel kinerja dapat dilihat dari Analisis Deskripstif tiap-tiap indikator :

1. Kuantitas

Gambaran tentang Kuantitas berdasarkan hasil observasi sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Distribusi Indikator Kuantitas

		Interval Persen

		Kriteria

		Frekuensi

		Persentase

		Rata rata klasikal



		84% - 100%

		Sangat Baik

		6

		11%

		77.0%



		68% - 84%

		Baik

		43

		81%

		



		52% - 68%

		Cukup 

		3

		6%

		



		36% -52 %

		Tidak Baik

		1

		2%

		



		≤ 0.36

		Sangat Tidak Baik

		0

		0%

		



		Jumlah

		53

		100%

		B





Sumber: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan diperoleh hasil keterangan tentang indikator Kuantitas sebagai berikut : bahwa sebanyak 43 karyawan CV. Kalika Intergraha memiliki tingkat Kuantitas dengan kriteria Baik yaitu sebanyak 81%, dan 1 karyawan CV. Kalika Intergraha memiliki tingkat Kuatitas dengan kriteria Tidak Baik yaitu sebanyak 2%. Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar Kuantitas kerja karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik dengan rata-rata klasikal yaitu sebesar 77,0%.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang Kuantitas.



Gambar 4.12 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Kuatitas





2. Kualitas

Gambaran tentang kualitas berdasarkan hasil observasi sebagai berikut :

Tabel 4.13 Hasil Distribusi Indikator Kualitas

		Interval Persen

		Kriteria

		Frekuensi

		Persentase

		Rata rata klasikal



		84% - 100%

		Sangat Baik

		3

		6%

		71.9%



		68% - 84%

		Baik

		39

		74%

		



		52% - 68%

		Cukup 

		7

		13%

		



		36% -52 %

		Tidak Baik

		4

		8%

		



		≤ 0.36

		Sangat Tidak Baik

		0

		0%

		



		Jumlah

		53

		100%

		B





Sumber: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan diperoleh hasil keterangan tentang indikator Kualitas sebagai berikut : bahwa sebanyak 39 karyawan CV. Kalika Intergraha memiliki tingkat Kualitas dengan kriteria Baik yaitu sebanyak 74%, dan 4 karyawan CV. Kalika Intergraha memiliki tingkat Kualitas dengan kriteria Tidak Baik yaitu sebanyak 8%. Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar Kualitas kerja karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik yaitu sebesar 71,9%.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang Kualitas.



Gambar 4.13 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Kualitas

3. Keandalan

Gambaran tentang keandalan berdasarkan hasil observasi sebagai berikut :

Tabel 4.14 Hasil Distribusi Indikator Keandalan

		Interval Persen

		Kriteria

		Frekuensi

		Persentase

		Rata rata klasikal



		84% - 100%

		Sangat baik

		2

		4%

		64.9%



		68% - 84%

		Baik

		12

		23%

		



		52% - 68%

		Cukup 

		37

		70%

		



		36% -52 %

		Tidak Baik

		2

		4%

		



		≤ 0.36

		Sangat Tidak Baik

		0

		0%

		



		Jumlah

		53

		100%

		CB





Sumber: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan diperoleh hasil keterangan tentang indikator Keandalan sebagai berikut : bahwa sebanyak 37 karyawan CV. Kalika Intergraha memiliki tingkat Keandalan dengan kriteria Cukup yaitu sebanyak 70%, dan 2 karyawan CV. Kalika Intergraha memiliki tingkat Keandalan dengan kriteria Tidak Baik yaitu sebanyak 4%. Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar tingkat Keandalan karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Cukup Baik yaitu sebesar 64,9%.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang Keandalan.



Gambar 4.14 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Keandalan

4. Kehadiran

Gambaran tentang kehadiran berdasarkan hasil observasi sebagai berikut :

Tabel 4.15 Hasil Distribusi Indikator Kehadiran

		Interval Persen

		Kriteria

		Frekuensi

		Persentase

		Rata rata klasikal



		84% - 100%

		Sangat Baik

		10

		19%

		78.1%



		68% - 84%

		Baik

		31

		58%

		



		52% - 68%

		Cukup 

		9

		17%

		



		36% -52 %

		Tidak Baik

		3

		6%

		



		≤ 0.36

		Sangat Tidak Baik

		0

		0%

		



		Jumlah

		53

		100%

		B





Sumber: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan diperoleh hasil keterangan tentang indikator Kehadiran sebagai berikut : bahwa sebanyak 31 karyawan CV. Kalika Intergraha memiliki tingkat Kehadiran dengan kriteria Baik yaitu sebanyak 58%, dan 3 karyawan CV. Kalika Intergraha memiliki tingkat Kehadiran dengan kriteria Tidak Baik yaitu sebanyak 6%. Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar tingkat Kehadiran karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik yaitu sebesar 78,1%.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang Kehadiran.



Gambar 4.15 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Kehadiran

5. Kemampuan Bekerjasama

Gambaran tentang Kemampuan Bekerjasama berdasarkan hasil observasi sebagai berikut :

Tabel 4.16 Hasil Distribusi Indikator Kemampuan Bekerjasama

		Interval Persen

		Kriteria

		Frekuensi

		Persentase

		Rata rata klasikal



		84% - 100%

		Sangat Baik

		7

		13%

		70.8%



		68% - 84%

		Baik

		29

		55%

		



		52% - 68%

		Cukup 

		10

		19%

		



		36% -52 %

		Tidak Baik

		7

		13%

		



		≤ 0.36

		Sangat Tidak Baik

		0

		0%

		



		Jumlah

		53

		100%

		B





Sumber: Data penelitian, diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 53 karyawan diperoleh hasil keterangan tentang indikator Kemampuan Bekerjasama sebagai berikut : bahwa sebanyak 29 karyawan memiliki tingkat Kemampuan Bekerjasama yang Baik yaitu sebanyak 55%, dan 7 karyawan memiliki tingkat Kemampuan Bekerjasama dengan kriteria Tidak Baik yaitu sebanyak 13%. Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar tingkat Kemampuan Bekerjasama karyawan CV. Kalika Intergraha termasuk dalam kriteria yang Baik yaitu sebesar 70,8%.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang Kemampuan Bekerjasama.

Gambar 4.16 Diagram Batang Deskriptif Presentase Indikator Kemampuan bekerjasama













4.1.2	Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Berdasarkan teori statistika model linier hanya residu dari variabel dependent Y yang wajib diuji normalitasnya, sedangkan variabel independen diasumsikan bukan fungsi distribusi. Jadi tidak perlu diuji normalitasnya.Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi standar normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Hasil output dari pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut :

Tabel 4.17 Hasil Output SPSS Uji Normalitas

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test



		

		

		Unstandardized Residual



		N

		53



		Normal Parametersa

		Mean

		.0000000



		

		Std. Deviation

		1.95748853



		Most Extreme Differences

		Absolute

		.098



		

		Positive

		.098



		

		Negative

		-.051



		Kolmogorov-Smirnov Z

		.713



		Asymp. Sig. (2-tailed)

		.689



		a. Test distribution is Normal.

		



		

		

		





Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai sig = 0,689= 68,9% > 5% Artinya variabel unstandarized berdistribusi normal. Disamping dengan menggunakan uji kolmogorov-mirnov uji normalitas juga dapat dilihat pada grafik Normal P-Plot  sebagai berikut :




















Gambar 4.17 Grafik Normal P-P Plot

Pada grafik P-Plot terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis histograf menuju pola distribusi normal maka variabel dependen Y memenuhi asumsi normalitas sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal. Uji normalitas ini juga dapat dilihat pada histogram di bawah ini :



.Gambar 4.18 Histogram Hasil Output SPSS

Pada gambar histogram diatas pola garis membentuk seperti lonceng menunjukkan bahwa pola distribusi normal.



2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mengetahui adanya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai toleransinya dan lawannya atau variance inflation factor (VIF). Jika VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1 maka regresi bebas dari multikolinieritas.Berikut hasil perhitungan menggunakan program SPSS:



Tabel 4.18 Hasil Output SPSS Uji Multikolonieritas

		Model

		Collinearity Statistics



		

		Tolerance

		VIF



		1

		(Constant)

		

		



		

		Motivasi Kerja

		.661

		1.514



		

		Lingkungan kerja

		.661

		1.514



		a. Dependent Variable: Kinerja





Berdasarkan tabel diatas terlihat setiap variabel bebas mempunyai nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini.



3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara ZPRED dan SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil pengolahan menggunakan program SPSS:



Gambar 4.19 Hasil Output SPSS Uji Heteroskedastisitas

Pada grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. Sehingga model regresi dapat dipakai untuk memprediksi tingkat Kinerja karyawan berdasarkan masukan variabel bebas atau independen yaitu  Motivasi dan Lingkungan  Kerja.



4.1.3	Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan analisis dengan program SPSS diperoleh hasil regresi berganda seperti terangkum pada tabel berikut :





Tabel 4.19 Hasil Output SPSS Analisis Regresi Berganda

		Coefficientsa



		Model

		Unstandardized Coefficients

		Standardized Coefficients

		T

		Sig.



		

		B

		Std. Error

		Beta

		

		



		1

		(Constant)

		19.075

		2.653

		

		7.191

		.000



		

		Motivasi Kerja

		.208

		.063

		.420

		3.287

		.002



		

		Lingkungan kerja

		.336

		.126

		.341

		2.663

		.010



		a. Dependent Variable: Kinerja

		

		

		

		





Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut : Y = 19,075 + 0,208X1 + 0,336X2 dimana:

Y = Kinerja karyawan

X1 = Motivasi Kerja

X2 = Lingkungan Kerja

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut:

1. Konstanta = 19,075

Jika variabel Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, dianggap sama dengan nol, maka variabel Kinerja karyawan sebesar 19,075. atau jika  tidak  ada  pengaruh  dari variabel - variabel  bebas  motivasi kerja dan  lingkungan kerja maka kinerja tidak mengalami perubahan. 

2. Koefisien Motivasi Kerja = 0,208

Jika variabel Motivasi Kerja mengalami kenaikan sebesar satu poin, sementara Lingkungan Kerja dianggap tetap, maka akan menyebabkan kenaikan kinerja karyawan sebesar 0,208.



3. Koefisien Lingkungan kerja = 0,336

Jika variabel Lingkungan Kerja mengalami kenaikan sebesar satu poin, sementara Motivasi dianggap tetap, maka akan menyebabkan kenaikan kinerja karyawan sebesar 0,336.



4.1.4	Uji Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji partial (uji t) digunakan untuk menguji apakah setiap variabel independent yaitu Motivasi (X1) dan Lingkungan Kerja (X2) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependent yaitu Kinerja (Y) secara parsial. Kaidah pengambilan keputusan dalam uji t dengan menggunakan SPSS dengan tingkat signifikasi yang ditetapkan adalah 5%. adalah :

1. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, atau variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat atau tidak ada pengaruh antara variabel yang diuji.

1. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, atau variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat atau ada pengaruh antara variabel yang diuji.

Hasil output dari SPSS adalah sebagai berikut :









Tabel 4.20 Hasil Output SPSS Uji Secara Parsial (Uji t)

		Coefficientsa



		Model

		Unstandardized Coefficients

		Standardized Coefficients

		t

		Sig.



		

		B

		Std. Error

		Beta

		

		



		1

		(Constant)

		19.075

		2.653

		

		7.191

		.000



		

		Motivasi Kerja

		.208

		.063

		.420

		3.287

		.002



		

		Lingkungan kerja

		.336

		.126

		.341

		2.663

		.010



		a. Dependent Variable: Kinerja

		

		

		

		





Berdasarkan hasil uji parsial untuk variabel Motivasi Kerja diperoleh  t = 3.287 dengan nilai signifikansi sebesar 0.00 < 0,05 maka Ho di tolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukan bahwa secara parsial H1 yang menyatakan bahwa ada pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja karyawan diterima.

Berdasarkan hasil uji parsial untuk variabel Lingkungan Kerja diperoleh t = 2.663 dengan nilai signifikansi sebesar 0.01 < 0,05. karena probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 maka Ho di tolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukan bahwa secara parsial H2 yang menyatakan bahwa ada pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja karyawan diterima

2. Pengujian hipotesis secara simultan (uji F).

Uji simultan ( uji F ) ini digunakan untuk melihat apakah variabel independent yaitu Motivasi Kerja (X1) dan Lingkungan Kerja (X2) secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependent yaitu kinerja (Y). Kriteria pengambilan keputusan dalam uji F dengan menggunakan SPSS adalah :

1. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, atau variabel bebas dari model regresi linier tidak mampu menjelaskan variabel terikat.

1. Jika nilai signifikansi < 0,05 , maka Ho ditolak dan Ha diterima, atau variabel bebas dari model regresi linier mampu menjelaskan variabel terikat.

Untuk melakukan uji F dapat dilihat pada tabel anova dibawah ini:

Tabel 4.21 Hasil Output SPSS Uji Simultan (Uji F)

		ANOVAb



		Model

		Sum of Squares

		df

		Mean Square

		F

		Sig.



		1

		Regression

		169.428

		2

		84.714

		21.258

		.000a



		

		Residual

		199.252

		50

		3.985

		

		



		

		Total

		368.679

		52

		

		

		



		a. Predictors: (Constant), Lingkungan kerja, Motivasi

		

		



		b. Dependent Variable: Kinerja

		

		

		

		





Pada tabel ANOVA atau F test diperoleh nilai F hitung sebesar 21.258 dengan tingkat signifikasi 0.000 < 5%. Karena probabilitas signifikan lebih kecil dari 0.05 maka Ho di tolak dan Ha diterimaMaka dengan kata lain variabel independen Motivasi dan Lingkungan Kerja disini mampu menjelaskan besarnya variabel dependen Kinerja karyawan. Hal ini menunjukan bahwa secara simultan H3 yang menyatakan bahwa ada pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja karyawan diterima.



4.1.5	Uji Koefisien Determinasi

1.	Koefisien Determinasi Simultan (R2)

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel  independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel model summary berikut ini:

Tabel 4.22 Tabel Hasil Uji Determinasi Ganda (R2)

		Model Summary



		Model

		R

		R Square

		Adjusted R Square

		Std. Error of the Estimate



		1

		.678a

		.460

		.438

		1.99625



		a. Predictors: (Constant), Lingkungan kerja, Motivasi








Pada tabel di atas diperoleh nilai Adjusted R Square = 0,438= 43,8% ini berarti variabel bebas Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja, secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen Kinerja karyawan sebesar 43,8% dan sisanya 56,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

2.	Koefisien Determinasi Parsial (r2)

Selain melakukan uji determinasi ganda, maka perlu juga mencari besarnya koefisien determinasi parsialnya untuk masing-masing variabel bebas. Uji determinasi parsial ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Secara parsial kontribusi Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, terhadap Kinerja karyawan bisa dilihat pada tabel berikut ini:

		Tabel 4.23 Hasil Uji Determinasi Parsial (r2)

Coefficients



		Model

		Unstandardized Coefficients

		Standardized Coefficients

		t

		Sig.

		Correlations



		

		B

		Std. Error

		Beta

		

		

		Zero-order

		Partial

		Part



		1

		(Constant)

		19.075

		2.653

		

		7.191

		.000

		

		

		



		

		Motivasi Kerja

		.208

		.063

		.420

		3.287

		.002

		.619

		.421

		.342



		

		Lingkungan kerja

		.336

		.126

		.341

		2.663

		.010

		.585

		.352

		.277



		a. Dependent Variable: Kinerja

		

		

		

		

		

		

		





Berdasarkan tabel di atas, diketahui besarnya Correlations Partial (r2) Motivasi Kerja adalah17,7%, yang diperoleh dari koefisien korelasi parsial untuk variabel Motivasi Kerja dikuadratkan yaitu (0.421)2. Besarnya pengaruh Lingkungan Kerja adalah 12,4%, yang diperoleh dari koefisien korelasi parsial untuk variabel Lingkungan Kerja dikuadratkan yaitu (0.352)2. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Motivasi Kerja memberikan pengaruh lebih besar terhadap kinerja karyawan dibandingkan variabel Lingkungan Kerja.





4.2 	Pembahasan

Hasil  analisis  deskriptif  menunjukkan  bahwa  penilaian  responden  terhadap variabel - variabel penelitian ini secara umum dalam kategori baik. Hal ini dapat ditunjukkan  dari  kecenderungan  jawaban  tiap  indikatornya.  Hasil  selanjutnya menunjukkan  bahwa  seluruh  variabel  bebas  dalam  penelitian  ini,  yaitu motivasi kerja dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kinerja baik secara simultan maupun parsial. 

Secara simultan, pengaruh variabel motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang adalah  sebesar 43,8%. Dengan melihat besarnya pengaruh kedua variabel bebas yaitu motivasi kerja dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kinerja karyawan, maka  sudah  sepatutnya  keduanya  menjadi  perhatian  khusus  bagi manajemen CV. Kalika Intergraha Semarang dalam rangka meningkatkan kinerja para karyawan di dalam perusahaan tersebut.

Bentuk pengaruh antara motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan adalah pengaruh positif yang ditunjukkan dari harga koefisien regresi maupun koefisien korelasi yang bertanda positif.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jika variabel motivasi, dan lingkungan kerja meningkat, maka akan diikuti pula dengan meningkatnya kinerja dari karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang, dan sebaliknya jika variabel motivasi dan lingkungan kerja menurun, maka akan diikuti pula dengan menurunnya kinerja dari karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan di lingkungan CV. Kalika Intergraha Semarang adalah dengan selalu menjaga dan meningkatkan motivasi, dan lingkungan kerja yang ada sesuai dengan hasil kesepakatan yang ditetapkan bersama oleh para karyawan dan para pimpinan CV. Kalika Intergraha Semarang.

4.2.1 Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja karyawan CV. Kalika 		Intergraha Semarang.	

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa motivasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. motivasi yang dirasakan karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang dianggap tinggi. Besarnya pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang adalah sebesar 17,7%. hal ini merupakan modal awal yang baik dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan mengingat bahwa motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Dari  seluruh  indikator motivasi, indikator kebutuhan fisiologi menunjukkan jawaban responden mengenai pengaruh tingkat motivasi yang berkontribusi paling besar. Dari 53 responden sekitar 21 responden (40%) memberikan jawaban kategori baik, 15 responden (28%) memberikan jawaban cukup, juga masih ada 11 responden (21%) memberikan jawaban tidak baik, dan 2 responden (4%) memberikan jawaban sangat tidak baik. Dari hasil jawaban responden mengenai indikator kebutuhan fisiologi masih dalam kategori yang cukup, karena masih ada beberapa karyawan yang merasa gaji/upah yang di berikan oleh perusahaan masih kurang karena belum cukup memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan mereka walaupun pembayaran gaji sudah tepat waktu. Hal ini dinilai membuat karyawan kurang semangat dan kurang termotivasi pada saat bekerja sehingga dapat menimbulkan menurunnya kinerja karyawan yang kemudian bisa berdampak menurunnya hasil produksi perusahaan atau perusahaan kurang mencapai hasil produksi yang optimal. Seorang karyawan yang termotivasi akan bekerja keras melakukan pekerjaan sesuai dengan target yang diharapkan, sebaliknya seorang karyawan yang tidak termotivasi kemungkinan besar akan melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan target yang diharapkan bahkan melakukan pekerjaannya dengan ala kadarnya. Maka dari itu diharapkan hal ini menjadi perhatian khusus bagi pihak CV. Kalika Intergraha Semarang didalam meningkatkan kinerja karyawan dalam mencapai hasil yang optimal.

Pada indikator kebutuhan rasa aman masih memiliki kecenderungan sekitar 12 responden (23%) memberikan jawaban cukup dan 10 responden (19%) memberikan jawaban tidak baik, walaupun rata-rata keseluruhan sudah dalam kategori baik. Hal ini dapat disebabkan bahwa belum secara keseluruhan karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang yang merasa aman di dalam pekerjaan, ada beberapa karyawan yang masih masih merasa was-was akan jaminan hari tuanya, juga jaminan keselamatn kerja yang mungkin didalam bekerja di bidang industri harus penuh kehati-hatian karena sering menimbulkan kecelakaan saat bekerja.

Sedangkan pada indikator kebutuhan sosial memiliki  kecenderungan cukup besar. Bahkan 23 responden (43%) memberikan jawaban baik, 22 responden (42%) memberikan jawaban cukup, 7 responden (13%) memberikan jawaban sangat baik, dan 1 responden (2%) memberikan jawaban tidak baik untuk indikator ini. Dalam indikator kebutuhan sosial ini ada beberapa karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang yang masih merasa jika rekan kerja mereka belum sepenuhnya  bisa bekerja sama dengan baik. Karena belum adanya sifat sosial dari antar karyawan yang saling membantu dalam bekerja disaat karyawan lain mengalami kesulitan dengan pekerjaannya. Mengingat pekerjaan mebel merupakan pekerjaan tim yang harus dilakukan dengan penuh rasa kebersamaan. Karena dalam bekerja rekan kerja yang ramah dan mampu bekerja sama sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian beberapa karyawan juga merasa kurangnya kepedulian  atasan dan rekan kerja kepada mereka yang membuat mereka merasa kurang nyaman dalam bekerja yang memungkinkan akan menurunkan kinerja mereka. Pada dasarnya karyawan akan merasa dihargai secara manusiawi jika mereka di perhatikan, dan dinilai terutama oleh atasan pada saat bekerja atau ada komunikasi antara atasan dengan para karyawannya. Kebutuhan interaksi sosial antar rekan kerja dan atasan juga diperlukan dalam mendukung terciptanya kepuasan kerja dan dari kepuasan kerja tersebut akan menghasilkan kinerja para karyawan meningkat. 

Kemudian pada indikator kebutuhan penghargaan diri juga mempunyai kontribusi terhadap pengaruh tingkat motivasi karyawan. Dari pertanyaan 31 responden (58%) memberikan jawaban baik, 10 responden (19%) memberikan jawaban tidak baik, 3 responden (6%) memberikan jawaban cukup. Pada indikator kebutuhan penghargaan diri dinilai sudah baik, namun masih ada beberapa karyawan yang merasa bahwa perusahaan belum memberikan bonus kepada mereka atas hasil kerja yang dicapai ataupun pemberian bonus kepada karyawan yang selalu disiplin seperti datang dan pulang kerja dengan tepat waktu. Ini terbukti bahwa CV. Kalika Intergraha Semarang masih belum secara optimal dalam memberikan bonus kepada karyawan dalam meningkatkan kinerja.

Pada indikator kebutuhan aktualisasi diri juga terlihat pada tabel analisis deskriptif bahwa ada sekitar 5 responden (9%) memberikan jawaban cukup dan 4 responden (8%) memberikan jawaban tidak baik, Dalam hal ini perusahaan atau pihak manajemen dalam memberikan kesempatan karyawan untuk mengembangkan krestifitas masih belum terlaksana keseluruhan

Motivasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Nilai  t  hitung  untuk  variabel motivasi pada  uji  parsial  adalah 3.287 dengan hasil signifikansinya 0,002 < 0,05, maka hipotesis yang menyatakan ada pengaruh motivasi  terhadap  kinerja dapat diterima. Ini berarti semakin baik motivasi kerja seseorang maka akan berakibat pada semakin baiknya kinerja orang tersebut atau begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi parsial menunjukkan bahwa motivasi berkontribusi  terhadap  kinerja sebesar  17,7%.  Hal  ini  sesuai dengan  hasil penelitian Linda Firnidia (2008) bahwa ada pengaruh positif antara Motivasi terhadap Kinerja pada pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dengan koefisien parsial sebesar 31,3%. Dari Hammed, T. Ayo dan Shadare, Oluseyi. A (2009) juga menyatakan dalam penelitian tersebut ada pengaruh positif antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di beberapa industri yang terpilih di Ibadan, Oyo State, Nigeria dengan koefisien parsial sebesar 28,9%.

4.2.2 Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja karyawan CV. Kalika 	Intergraha Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa lingkungan kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang ada di CV. Kalika Intergraha Semarang berada dalam kategori baik.

Dari Indikator suasana kerja ada beberapa yang memberikan pernyataan yaitu 6 responden (11%) memberikan jawaban cukup dan juga 6 responden (11%) memberikan jawaban tidak baik, Hal ini disebabkan masih ada karyawan yang merasa peralatan kerja kurang baik/memadai dan kebersihan yang kurang nyaman.

Dari Indikator hubungan dengan rekan kerja ada pernyataan sekitar 3 responden (6%) memberikan jawaban cukup, dan 2 responden (4%) memberikan jawaban tidak baik.

Pada indikator tersedianya fasilitas kerja dapat diketahui bahwa 24 responden (45%) memberikan jawaban cukup, 22 responden (42%) memberikan jawaban baik, dan 6 responden (11%) memberikan jawaban tidak baik. Dari hasil jawaban responden dapat diketahui bahwa beberapa karyawan meyatakan indikator tersedianya fasilitas kerja dalam kategori cukup. Hal ini bisa dilihat dari adanya mesin dan peralatan kerja yang masih kurang/rusak dan tidak memadai bisa disebabkan karena kurangnya perawatan, belum adanya pengontrolan mengenai fasilitas yang ada secara bertahap misal sebulan atau dua bulan sekali. Juga masih ditemui fasilitas peralatan kerja yang rusak yang masih dipakai oleh karyawan pada saat bekerja, sehingga memungkinkan membuat hasil kinerja karyawan yang kurang memuaskan memungkinkan mereka kurang semangat dalam bekerja. Mengingat pekerjaan yang dijalani dibidang produksi ini adalah pembuatan mebel, pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang penuh dengan resiko mengingat para karyawan yang senantiasa saat bekerja bersentuhan dengan alat berat dan benda tajam yang perlu dengan kehati-hatian dalam penggunaannya. Lingkungan kerja juga harus ditata sebaik mungkin agar pekerjaan yang satu dengan yang lain bisa berjalan berkesinambungan tanpa ada divisi yang merasa terganggu.

	Nilai  t  hitung  untuk  variabel lingkungan kerja pada  uji  parsial  adalah 2,663 dengan hasil signifikansinya 0,01< 0 ,05,  maka hipotesis yang menyatakan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja dapat  diterima. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi parsial menunjukkan bahwa lingkungan kerja berkontribusi  terhadap  kinerja sebesar  12,4%.  Hasil ini mengindikasikan bahwa Lingkungan Kerja merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam rangka meningkatkan Kinerja karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang. Hal  ini  sesuai dengan  hasil penelitian Sari Emilia Noviani (2009) bahwa Didalam penelitian tersebut ada pengaruh positif antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi PT. Glory Industrial Semarang II dengan koefisien parsial sebesar 18,49%. Dari Musriha (2011) juga  memperoleh  hasil  serupa,  interaksi positif  antara  variabel  lingkungan kerja  dengan  kinerja karyawan, yang menunjukkan  bahwa  lingkungan kerja  akan  meningkatkan  kinerja karyawan.

4.2.3 Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 	Karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang

Pengaruh  variabel  bebas (motivasi kerja dan lingkungan kerja)  terhadap  variabel  terikat  (kinerja karyawan)  bersifat  positif  yang artinya setiap kenaikan variabel bebas akan diikuti oleh kenaikan variabel terikat. Berdasarkan nilai Adjusted R Square pada hasil uji koefisien determinasi ( R2) Simultan diperoleh hasil 0,438, sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 43,8% sedangkan sisanya yaitu sebesar 0,562 menjelaskan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor – faktor lain sebesar 56,2%.









































BAB V

PENUTUP



	Berdasarkan hasil penelitain dan pembahasan diperoleh simpulan dan saran sebagai berikut:

5.1 Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Motivasi Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang secara parsial. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi motivasi kerja, semakin tinggi pula kinerja karyawan, dan demikian pula sebaliknya semakin kurangnya/rendah motivasi kerja, maka kinerja karyawan juga semakin rendah.

2. Lingkungan Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang secara parsial. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik Lingkungan Kerja, yang tercipta semakin meningkat pula kinerja karyawan, dan demikian pula sebaliknya semakin buruk Lingkungan Kerja, maka kinerja karyawan juga semakin buruk. 

3.  (
107
)Terdapat pengaruh antara Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang secara simultan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika kedua variabel ditingkatkan secara bersama–sama, maka kinerja karyawan juga akan meningkat.





5.2 Saran

Saran  yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya motivasi kerja para karyawan CV. Kalika Intergraha Semarang perlu ditingkatkan lagi yaitu dengan cara dari pihak manajemen memberikan tambahan insentif, dan bonus kepada karyawan yang mampu menghasilkan produk sesuai dengan target, datang tepat waktu serta hasil kerjanya sesuai yang diharapkan perusahaan.

2. Sebaiknya hubungan kerjasama antar karyawan harus diperhatikan agar terjalin kerjasama antar karyawan serta hubungan yang harmonis dengan atasan, yaitu sering mengadakan rapat dengan seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan mengenai usulan serta keluhan yang mungkin terjadi pada karyawan saat bekerja agar komunikasi antar karyawan dan dapat terjaga erat.

3. Sebaiknya pihak menajerial selalu mengontrol fasilitas dan kebersihan lingkungan yang ada setiap sebulan sekali atau dua bulan sekali, sehingga tidak ada fasilitas rusak yang masih digunakan oleh pekerja, dan mengganti yang fasilitas kerja yang rusak dengan yang baru serta tempat kerja yang kotor yang dapat mengganggu kenyamanan karyawan saat bekerja. 

4. Sebaiknya pihak perusahaan perlu memberikan jaminan hari tua kepada karyawan yaitu dengan memberikan tunjangan dan dijadikan karyawan tetap bagi karyawan yang disiplin dan  kinerjanya baik.

5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat terus mengembangkan penelitian ini. Penelitian ini hanya meneliti motivasi, lingkungan kerja dan kinerja secara umum, sehingga belum terfokus pada objek yang lebih mendalam, sehingga bagi peneliti dapat menambah variabel lain seperti kepemimpinan, karakteristik kerja, budaya organisasi, perilaku menyimpang, dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai penelitian lanjutan dari penelitian ini.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)

FAKULTAS EKONOMI (FE)

JURUSAN MANAJEMEN



Yth. Bapak/ Ibu  Karyawan

CV. Kalika Intergraha

Di Tempat



Dengan Hormat,

	Dalam rangkamemenuhi syarat untuk menyelesaikan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Dalam hal ini maka saya bermaksud melakukan penelitian dengan menggali informasi dari bapak/ ibu. Saya mohon dengan hormat kepada Bapak/ Ibu untuk sekiranya meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner yang terlampir berikut. Kuesioner ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. Kalika Intergraha.



Kuesioner ini semata-mata untuk kepentingan studi dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan status Bapak/ Ibu dalam pekerjaan. Kami akan menjaga kerahasiaan jawaban Bapak/ Ibu.



Atas bantuan dan kesediaan Bapak/ Ibu, saya ucapkan terima kasih.



Peneliti,







Nur Abib Asriyanto

		        (NIM. 7350408093)

KUESIONER MENGENAI DATA PRIBADI



No. Responden:...........



1. Nama			:   	...........................................................

1. Jenis kelamin*		:  	[   ]  Pria		[   ]  Wanita

1. Umur			:	................Tahun

1. Pendidikan Terakhir*	: 	[   ]  SLTP		[   ]  Diploma/Sarjana	

					[   ]  SLTA		[    ]  Lain-lain 

1. Status perkawinan*	: 	[   ]  Menikah     [   ]  Belum menikah	      [   ]  Duda/janda

1. Lama Bekerja*		:	[   ]  Antara 1 bulan sampai 1 tahun

		        [   ]  Antara 1 tahun sampai 2 tahun 

		        [   ]  Lebih dari 2 tahun 





* Berilah tanda Check list ( √ )  pada jawaban yang sesuai dengan Bapak/Ibu/Saudara/i











PETUNJUK PENGISIAN :

1. Kuesioner ini terdiri dari pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban.

2. Cara mengisi jawaban dengan cara memberitanda centang (√) pada		    kolom :

1. Sangat Setuju (SS)		(5)

2. Setuju (S)			(4)

3. Kurang Setuju (KS)		(3)

4. Tidak Setuju (TS)		(2)

5. Sangat Tidak Setuju (STS)	(1)

3. Apabila Bapak/Ibumerasa jawaban yang telah dipilih kurang tepat, maka dapat diperbaiki dengan memberi tanda sama dengan (=) padajawabanyang dirasa kurang tepat tersebut, kemudian berilah tanda (√) pada jawaban yang tepat.

	Contoh :

			

		SS

		S

		KS

		TS

		STS



		√

		√

		

		

		

































KUESIONER



Variabel Kinerja

		No.

		Pernyataan

		SS

		S

		KS

		TS

		STS



		

		Kuantitas

		

		

		

		

		



		1.

		Saya menyelesaikan pekerjaan diatas standar perusahaan 

		

		

		

		

		



		2.

		Saya menghasilkan hasil produksi dengan target perusahaan

		

		

		

		

		



		

		Kualitas

		

		

		

		

		



		3.

		Saya melakukan pekerjaan yang diberikan atasan dengan rapi dan teliti  

		

		

		

		

		



		4

		Saya berfikir cepat dalam memecahkan masalah pekerjaan

		

		

		

		

		



		

		Keandalan

		

		

		

		

		



		5.

		Saya menyelesaikan pekerjaan dengan cepat

		

		

		

		

		



		6.

		Saya bekerja dengan baik dengan  semua peralatan dan bahan yang ada setiap harinya

		

		

		

		

		



		7.

		Saya mengambil inisiatif untuk menguji ide–ide baru yang dapat meningkatkan hasil kerja saya

		

		

		

		

		



		

		Kehadiran

		

		

		

		

		



		8.

		Saya masuk kerja dengan tepat waktu

		

		

		

		

		



		9.

		Saya pulang kerja pada waktu yang ditentukan perusahaan

		

		

		

		

		



		

		Kemampuan Bekerjasama

		

		

		

		

		



		10.

		Saya bekerja dengan baik dengan rekan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan bersama

		

		

		

		

		



		11.

		Saya berkoordinasi dengan rekan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan 

		

		

		

		

		

















Variabel Motivasi Kerja

		No.

		Pernyataan

		SS

		S

		KS

		TS

		STS



		

		Kebutuhan Fisiologi

		

		

		

		

		



		12.

		Jam istirahat yang diberikan perusahaan dapat memenuhi waktu saya untuk beristirahat setelah bekerja

		

		

		

		

		



		13.

		Gaji saya memenuhi kebutuhan makan, minum, dan tempat tinggal saya

		

		

		

		

		



		

		Kebutuhan Rasa Aman

		

		

		

		

		



		14.

		Saya bekerja mendapat jaminan asuransi keselamatan kerja

		

		

		

		

		



		15.

		Saya bekerja mendapat jaminan hari tua dari perusahaan

		

		

		

		

		



		

		Kebutuhan Sosial

		

		

		

		

		



		16.

		Setiap saya mendapat kesulitan, rekan kerja mau memberikan bantuan kepada saya

		

		

		

		

		



		17.

		Atasan terbuka kepada saya untuk mendiskusikan jika saya mempunyai masalah dan kekhawatiran dalam bekerja.

		

		

		

		

		



		18.

		Atasan dan rekan di tempat kerja peduli dengan saya sebagai karyawan

		

		

		

		

		



		

		Kebutuhan Penghargaan Diri

		

		

		

		

		



		19.

		Perusahaan memberikan bonus pada saya atas hasil kerja yang memuaskan

		

		

		

		

		



		20.

		Saya mendapat pujian dari pimpinan atas hasil pekerjaan yang saya lakukan

		

		

		

		

		



		21.

		Perusahaan memberi kesempatan promosi jabatan atau kenaikan pangkat kepada saya jika memenuhi persyaratan

		

		

		

		

		



		

		Kebutuhan Aktualisasi Diri

		

		

		

		

		



		22.

		Pimpinan memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan kreativitas dalam bekerja

		

		

		

		

		



		23.

		Pimpinan memberi kesempatan kepada saya untuk mengembangkan ketrampilan dan kemampuan dalam bekerja



		

		

		

		

		











Variabel Lingkungan Kerja

		No.

		Pernyataan

		SS

		S

		KS

		TS

		STS



		

		Suasana Kerja

		

		

		

		

		



		24.

		Saya merasa nyaman di dalam bekerja dengan fasilitas dalam bidang pekerjaan memadai/baik

		

		

		

		

		



		25.

		Saya merasa kebersihan di perusahaan membuat saya betah dalam bekerja

		

		

		

		

		



		

		Hubungan Dengan Rekan Kerja

		

		

		

		

		



		26.

		Hubungan saya dengan karyawan lain harmonis

		

		

		

		

		



		27.

		Saya merasa karyawan di perusahaan ini saling menghormati dengan rekan kerja

		

		

		

		

		



		

		Tersedianya Fasilitas Kerja

		

		

		

		

		



		28.

		Mesin dan peralatan kerja yang disediakan perusahaan terjaga dengan baik sehingga membantu saya dalam bekerja

		

		

		

		

		



		29.

		Fasilitas musholla yang diberikan perusahaan membantu saya untuk beribadah

		

		

		

		

		



		30.

		Fasilitas tempat parkir membantu saya memarkir kendaraan dengan mudah, tertib dan aman

		

		

		

		

		







































TERIMA KASIH
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 (
TABEL PERHITUNGAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS
)


 (
TABEL PERHITUNGAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS
)



		No

		rxy

		rtabel

		Kriteria



		1

		0,826

		0,422

		Valid



		2

		0,778

		0,422

		Valid



		3

		0,536

		0,422

		Valid



		4

		0,664

		0,422

		Valid



		5

		0,690

		0,422

		Valid



		6

		0,604

		0,422

		Valid



		7

		0,599

		0,422

		Valid



		8

		0,754

		0,422

		Valid



		9

		0,681

		0,422

		Valid



		10

		0,324

		0,422

		Tidak



		11

		0,512

		0,422

		Valid



		12

		0,699

		0,422

		Valid





		No

		rxy

		rtabel

		Kriteria



		1

		0,717

		0,422

		Valid



		2

		0,854

		0,422

		Valid



		3

		0,609

		0,422

		Valid



		4

		0,701

		0,422

		Valid



		5

		0,731

		0,422

		Valid



		6

		0,584

		0,422

		Valid



		7

		0,480

		0,422

		Valid










		No

		rxy

		rtabel

		Kriteria



		1

		0,541

		0,422

		Valid



		2

		0,569

		0,422

		Valid



		3

		0,525

		0,422

		Valid



		4

		0,627

		0,422

		Valid



		5

		0,596

		0,422

		Valid



		6

		0,565

		0,422

		Valid



		7

		0,690

		0,422

		Valid



		8

		0,163

		0,422

		Tidak



		9

		0,720

		0,422

		Valid



		10

		0,556

		0,422

		Valid



		11

		0,844

		0,422

		Valid
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Regression



		Descriptive Statistics



		

		Mean

		Std. Deviation

		N



		Kinerja

		35.6038

		2.66270

		53



		Motivasi

		39.1132

		5.37323

		53



		Lingkungan kerja

		24.9434

		2.69911

		53



		

		

		

		







		Correlations



		

		

		Kinerja

		Motivasi

		Lingkungan kerja



		Pearson Correlation

		Kinerja

		1.000

		.619

		.585



		

		Motivasi

		.619

		1.000

		.583



		

		Lingkungan kerja

		.585

		.583

		1.000



		Sig. (1-tailed)

		Kinerja

		.

		.000

		.000



		

		Motivasi

		.000

		.

		.000



		

		Lingkungan kerja

		.000

		.000

		.



		N

		Kinerja

		53

		53

		53



		

		Motivasi

		53

		53

		53



		

		Lingkungan kerja

		53

		53

		53







		Variables Entered/Removedb



		Model

		Variables Entered

		Variables Removed

		Method



		1

		Lingkungan kerja, Motivasia

		.

		Enter



		a. All requested variables entered.

		



		b. Dependent Variable: Kinerja

		























		Coefficient Correlationsa



		Model

		Lingkungan kerja

		Motivasi



		1

		Correlations

		Lingkungan kerja

		1.000

		-.583



		

		

		Motivasi

		-.583

		1.000



		

		Covariances

		Lingkungan kerja

		.016

		-.005



		

		

		Motivasi

		-.005

		.004



		a. Dependent Variable: Kinerja

		

		











		Collinearity Diagnosticsa



		Model

		Dimension

		Eigenvalue

		Condition Index

		Variance Proportions



		

		

		

		

		(Constant)

		Motivasi

		Lingkungan kerja



		1

		1

		2.986

		1.000

		.00

		.00

		.00



		

		2

		.009

		18.043

		.51

		.72

		.01



		

		3

		.005

		24.484

		.49

		.27

		.99



		a. Dependent Variable: Kinerja

		

		

		















\





		Residuals Statisticsa



		

		Minimum

		Maximum

		Mean

		Std. Deviation

		N



		Predicted Value

		31.9637

		38.9458

		35.6038

		1.80506

		53



		Std. Predicted Value

		-2.017

		1.851

		.000

		1.000

		53



		Standard Error of Predicted Value

		.284

		.795

		.459

		.124

		53



		Adjusted Predicted Value

		32.1892

		39.0399

		35.5957

		1.80621

		53



		Residual

		-4.31282

		4.41679

		.00000

		1.95749

		53



		Std. Residual

		-2.160

		2.213

		.000

		.981

		53



		Stud. Residual

		-2.201

		2.412

		.002

		1.015

		53



		Deleted Residual

		-4.47547

		5.24843

		.00808

		2.09948

		53



		Stud. Deleted Residual

		-2.293

		2.540

		.005

		1.034

		53



		Mahal. Distance

		.073

		7.258

		1.962

		1.628

		53



		Cook's Distance

		.000

		.365

		.025

		.054

		53



		Centered Leverage Value

		.001

		.140

		.038

		.031

		53



		a. Dependent Variable: Kinerja

		

		

		

		











		Coefficientsa



		Model

		Unstandardized Coefficients

		Standardized Coefficients

		T

		Sig.



		

		B

		Std. Error

		Beta

		

		



		1

		(Constant)

		19.075

		2.653

		

		7.191

		.000



		

		Motivasi

		.208

		.063

		.420

		3.287

		.002



		

		Lingkungan kerja

		.336

		.126

		.341

		2.663

		.010



		a. Dependent Variable: Kinerja

		

		

		

		



		

		

		

		

		





















		ANOVAb



		Model

		Sum of Squares

		df

		Mean Square

		F

		Sig.



		1

		Regression

		169.428

		2

		84.714

		21.258

		.000a



		

		Residual

		199.252

		50

		3.985

		

		



		

		Total

		368.679

		52

		

		

		



		a. Predictors: (Constant), Lingkungan kerja, Motivasi

		

		



		b. Dependent Variable: Kinerja

		

		



		

		









		Coefficients



		Model

		Unstandardized Coefficients

		Standardized Coefficients

		t

		Sig.

		Correlations



		

		B

		Std. Error

		Beta

		

		

		Zero-order

		Partial

		Part



		1

		(Constant)

		19.075

		2.653

		

		7.191

		.000

		

		

		



		

		Motivasi

		.208

		.063

		.420

		3.287

		.002

		.619

		.421

		.342



		

		Lingkungan kerja

		.336

		.126

		.341

		2.663

		.010

		.585

		.352

		.277



		a. Dependent Variable: Kinerja

		

		

		

		

		

		

		



		



		

		

		

		

		

		

		





		Model Summary



		Model

		R

		R Square

		Adjusted R Square

		Std. Error of the Estimate



		1

		.678a

		.460

		.438

		1.99625



		a. Predictors: (Constant), Lingkungan kerja, Motivasi



























		Model

		Collinearity Statistics



		

		Tolerance

		VIF



		1

		(Constant)

		

		



		

		Motivasi

		.661

		1.514



		

		Lingkungan kerja

		.661

		1.514



		a. Dependent Variable: Kinerja



















Charts



























NPar Tests

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test



		

		

		Unstandardized Residual



		N

		53



		Normal Parametersa

		Mean

		.0000000



		

		Std. Deviation

		1.95748853



		Most Extreme Differences

		Absolute

		.098



		

		Positive

		.098



		

		Negative

		-.051



		Kolmogorov-Smirnov Z

		.713



		Asymp. Sig. (2-tailed)

		.689



		a. Test distribution is Normal.

		



		

		









Motivasi Kerja

Motivasi kerja	

Sangat Baik	Baik	Cukup 	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	9.4339622641509524E-2	0.56603773584905659	0.30188679245283379	3.7735849056604133E-2	0	



Kebutuhan Fisiologi

fggdxgd	

Sangat Baik	Baik	Cukup 	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	7.5471698113207544E-2	0.3962264150943432	0.28301886792453168	0.20754716981132254	3.7735849056604064E-2	





Kebutuhan Rasa Aman	

Sangat Baik	Baik	Cukup 	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	0.13207547169811318	0.45283018867924724	0.22641509433962353	0.18867924528301888	0	





Kebutuhan Sosial	

Sangat Baik	Baik	Cukup 	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	0.13207547169811318	0.4339622641509468	0.41509433962264386	1.8867924528301886E-2	0	





Kebutuhan Penghargaan Diri	

Sangat Baik	Baik	Cukup 	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	0.16981132075471697	0.58490566037735847	5.6603773584905662E-2	0.18867924528301888	0	





Kebutuhan Aktualisasi Diri	

Sangat Baik	Baik	Cukup 	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	0.30188679245283356	0.52830188679245249	9.4339622641509524E-2	7.5471698113207544E-2	0	



Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja	

Sangat Baik	Baik	Cukup 	Kurang Baik	Tidak baik	3.7735849056604202E-2	0.64150943396226412	0.32075471698113206	0	0	





Suasana Kerja	

Sangat Baik	Baik	Cukup 	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	0.13207547169811318	0.64150943396226412	0.11320754716981132	0.11320754716981132	0	





Hubungan Dengan Rekan Kerja	

Sangat Baik	Baik	Cukup 	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	0.15094339622641675	0.75471698113207553	5.6603773584905662E-2	3.7735849056604064E-2	0	





Tersedianya Fasilitas Kerja	

Sangat Baik	Baik	Cukup 	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	1.8867924528301886E-2	0.41509433962264386	0.45283018867924724	0.11320754716981132	0	





Kinerja	

Sangat Baik	Baik	Cukup 	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	0	0.6226415094339659	0.37735849056603782	0	0	





Kuantitas	

Sangat Baik	Baik	Cukup 	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	0.11320754716981132	0.81132075471698117	5.6603773584905662E-2	1.8867924528301886E-2	0	





Kualitas	

Sangat Baik	Baik	Cukup 	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	5.6603773584905662E-2	0.73584905660378597	0.13207547169811318	7.5471698113207544E-2	0	





Keandalan	

Sangat Baik	Baik	Cukup 	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	3.7735849056604091E-2	0.22641509433962359	0.69811320754716977	3.7735849056604091E-2	0	





Kehadiran	

Sangat Baik	Baik	Cukup 	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	0.18867924528301888	0.58490566037735847	0.16981132075471697	5.6603773584905662E-2	0	





Kemampuan Bekerjasama	

Sangat Baik	Baik	Cukup 	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	0.13207547169811318	0.54716981132075471	0.18867924528301888	0.13207547169811318	0	
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