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PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA  

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PO.ROSALIA INDAH SEMIN 

GUNUNGKIDUL 

 

ABSTRAK 

Oleh: Dewi Anggraini 

NIM: 1521103664 

 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PO.Rosalia Indah Semin 

Gunungkidul, Pengaruh variabel  lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan PO.Rosalia Indah Semin Gunungkidul, Pengaruh variabel 

motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PO. 

Rosalia Indah Semin Gunungkidul. 

 Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian survey, dimana 

instrument penelitian ini berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini 

adalah karyawan PO.Rosalia Indah Semin Gunungkidul sebanyak 110 

karyawan. Metode analisis yang digunakan antara lain uji validitas, uji 

reliabilitas, uji hipotesis meliputi analisis regresi berganda, uji F, uji t, uji 

moderasi dengan metode analisis selisih mutlak.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki 

pengaruh terhadap kinerja karyawan, dan lingkungan kerja memiliki 

pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Kata kunci: motivasi kerja,lingkungan kerja,Kinerja 

Karyawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari 

manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber 

daya manusia. Tugas MSDM adalah mengelola unsur manusia secara 

baik agara diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya. Di dalam 

organisasi, manusia merupakan salah satu unsur berkepentingan dalam 

organisasi. Tanpa peran manusia meskipun berbagai factor yang 

dibutuhkan itu telah tersedia, organisasi tidak akan berjalan. Karena 

manusia merupakan penggerak dan penentu jalannya suatu organisasi. 

Oleh karena itu hendaknya organisasi memberikan arahan yang positif 

demi tercapainya tujuan organisasi. 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu 

organisasi adalah kinerja karyawan. Kinerja karyawan merupakan suatu 

tindakan yang dilakukan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang 

diberikan perusahaan. Setiap perusahaan selalu mengharapkan 

karyawannya mempunyai prestasi, karena dengan memiliki karyawan 

yang berprestasi akan memberikan sumbangan yang optimal bagi 

perusahaan. Selain itu, dengan memiliki karyawan yang berprestasi dapat 

meningkatkan kinerj perusahaannya. Karena seringkali perusahaan 

menghadapi masalah mengenai sumber daya manusianya. 
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  Masalah sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri bagi 

manajemen karena keberhasilan manajemen dan yang lain itu tergantung 

pada kualitas sumber daya manusianya. Apabila individu dalam 

perusahaan yaitu SDM-nya dapat berjalan efektif maka perusahaan tetap 

berjalan efektif.dengan kata lain kelangsungan suatu perusahaan itu 

ditemukan oleh kinerja karyawannya. Menurut Siagan (2002) bahwan 

kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu : 

gaji,motivasi,disiplin kerja, kepuasan kerja,komunikasi dan factor 

lainnya.  

 Usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan diantaranya adalah 

memotivasi karyawan supaya lebih giat lagi dalam bekerja.  Motivasi 

merupakan salah satu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah 

laku seseorang agar bergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu 

sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu dimana motivasi juga 

merupakan suatu penggerak, keinginan, rangsangan. Motif atau motivasi 

dari kata lain “Moreve” yang berarti dorongan dalam diri manusia untuk 

bertindak atau berperilaku. Motivasi juga tidak terlepas dari kebutuhan 

dimana kebutuhan adalah suatu potensi dalam diri manusia yang perlu 

ditanggapi atau direspon. 

Motivasi juga merupakan hasrat didalam diri seseorang yang 

menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan. Motivasi timbul 

diakibatkan oleh factor dari dalam dirinya sendiri (faktor intrinsik) dan 

factor yang dari luar diri ( faktor ekstrinsik). Motivasi menggerakan 
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individu untuk mencapai tujuan organisasi. Pemberian motivasi pimpinan 

kepada karyawan maupun motivasi yang timbul dari diri karyawan itu 

sendiri untuk bekerja sambil berprestasi akan mampu mencapai kinerja 

yang maksimal. 

 Motivasi kerja karyawan dalam suatu organisasi dapat dianggap 

sederhana karena pada dasarnya manusia mudah untuk dimotivasi dengan 

memberikan apa yang menjadi keinginannya,namun dapat pula menjadi 

masalah yang kompleks karena manusia masing-masing memiliki 

karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda antara satu dengan lainnya 

yang menyebabkan penilaian atas motivasi itu sendiri menjadi cenderung 

subjektif. Tujuan pemberian motivasi kepada karyawan anatara lain; 

mendorong semangat dan gairah karyawan, meningkatkan moral dan 

kepuasan karyawan, meningkatkan kedisiplinan karyawan, meningkatkan 

produktifitas kerja karyawan dan menurunkan tingkatabsensi karyawan, 

menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, meningkatkan 

kreativitas dan partisiapasi karyawan, meningkatkan kesejahteraan 

karyawan,mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas 

dan pekerjaannya, Sunyoto (2012). 

 Selain motivasi kerja,factor lain yang mempengaruhi kinerja adalah 

lingkungan kerja. Lingkungan  kerja merupakan segala sesuatu yang ada 

disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang dibebankan, misalnya kebersihan,musik, 

dan sebagainya (Notisemito,1982).  
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 Lingkungan kerja fisik dalam suatu perusahaan merupakan suatu 

kondisi pekerjaan untuk memberikan suasana dan situasi kerja karyawan 

yang nyaman dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu 

perusahaan. Kondisi kerja yang buruk berpotensi menjadi penyebab 

karyawan mudah jatuh sakit ,mudah stress,sulit konsentrasi dan 

menurunnya produktivitas kerja. Dalam mencapai kenyaman tempat  

kerja dapat dilakukan antara lain memelihara prasarana fisik seperti 

kebersihan yang selalu terjaga,penerangan cahaya yang cukup,ventilasi 

udara, dan tata ruang yang nyaman. Penelitian mengenai pengaruh 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan yang dilakukan oleh 

Nurdyansyah (2009) menunjukan hasil adanya pengaruh yang signifikan 

antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan.  

 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. Penelitian ini mengambil 

obyek penelitian pada Po Rosalia Indah Semin yang merupakan 

perusahaan bergerak dibidang jasa transportasi darat. Kegiatan yang 

dilakukan Po. Rosalia Indah adalah mengantarkan penumpang antar kota 

dan juga mengantarkan barang antar kota. Po. Rosalia Indah  ini berdiri 

pada tahun 1992 dengan akta notaris 11 maret 1992 dengan ijin usaha 

BPU No. 05/02/III/1991 yang didirkian oleh bapak Yustunus Soeroso.  
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Po. Rosalia Indah mempunyai kantor pusat di Jl Raya Solo-Sragen KM 

7,5 Palur,Jaten,Karanganyar Surakarta.  

 Untuk mempermudah pelayanan juga mempunyai kantor cabang 

pembantu yang berada di Surabaya,madiun,bitung Jakarta, dan terutama 

di semin wonosari. Sangat menarik untuk diteliti karena perusahaan 

tersebut sampai saat ini masih eksis ditengah persaingan jasa transportasi 

yang makin memarak, serta peningkatan kualitas ticketing yang selaras 

dengan kemajuan teknologi saat ini dan dalam menjalankan perusahaan 

tersebut diwaktu yang akan datang ada resiko yang kemungkinan terjadi. 

Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila peran sumber daya manusia 

ditempatkan pada posisi yang sangat penting dalam suatu oraganisasi atau 

perusahaan tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis 

mengambil judul ‘Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan 

Kerja terhadap Kinerja Karyawan Po. Rosalia Indah 

Semin Gunungkidul’. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

 Pemilihan judul yang dilakukan peenulis seperti yang tercantum 

dalam proposal skipsi ini didasari oleh alasan : 

1. Alasan Objektif 

Penulis ingin mengetahui motivasi dan lingkungan kerja pada Po. 

Rosalia Indah Semin karena merupakan variabel penting dan strategis 

dalam mendukung kinerja karyawan. 
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2. Alasan Subjektif 

Penulis ingin memberikan informasi kepada publik mengenai 

pengaruh motivasi dan lingkungan kerja karyawan. 

 

C. Penegasan Judul  

Proposal skipsi ini berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Po. Rosalia 

Indah Semin Gunungkidul’’. untuk mempermudah dalam pemahaman 

judul, maka terlebih dahulu penulis tegaskan beberapa istilah dalam judul 

yang dimaksud. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis tegaskan 

adalah: 

1. Pengaruh 

      Pengaruh menurut kamus lengkap bahasa Indonesia adalah daya 

yang ada atau timbul dari sesuatu, orang , benda dan sebagainya yang 

berkuasa atau berkekuatan gaib dan sebagainya. 

      Kata pengaruh mempunyai arti daya yang ada atau timbul dari 

suatu (orang atau barang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan 

atau seseorang karena adanya interaksi sosial yang timbul karena ada 

hubungan antara dua atau lebih individu dalam kelakuan atau 

sebaliknya. 

      Berdasarkan penegasan istilah diatas, maka dalam proposal skipsi 

ini istilah pengaruh diartikan sebagai hubungan sebab akibat antara 

variabel motivasi kerja dan lingkungan kerja. 
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2. Kinerja karyawan 

 Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya . 

tingkat keberhasilan suatu kinerja meliputi aspek kuantitatif dan 

kualitatif.  

 Moeheriono (2012) mengemukakan kinerja karyawan 

merupakan gambaran mengenai tingkat percapaian pelaksanaan 

suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanan 

strategis suatu organisasi. 

 Amstrong dan Baron juga mengemukakan bahwa kinerja 

karyawan juga merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai 

hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi , kepuasan 

konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi.  

 Henry Simamora, kinerja karyawan adalah tingkat terhadap 

mana para karyawan mencapai persyaratan – persyaratan pekerjaan.  

3. Motivasi kerja 

 Motivasi kerja dapat memberi energy yang menggerakan segala 

potensi yang ada, menciptakan keinginan yang tinggi dan luhur serta 

meningkatkan kegairahan dan kebersamaan.  

 Pandji Anoraga Motivasi kerja adalah kemauan kerja karyawan 

yang timbulnya karena adanya dorongan dari dalam pribadi 
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karyawan yang bersangkutan sebagai hasil integrasi keseluruhan 

daripada kebutuhan pribadi, pengaruh lingkungan fisik dan pengaruh 

lingkungan social dimana kekuatannya tergantung daripada proses 

pengintegrasian tersebut.  

  Ernest J. McCormick Motivasi Kerja adalah kondisi yang 

berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara 

perilaku yang berhubungan dengan lingkungan. Berelson dan Steiner 

dalam Siswanto Sastrohadiwiryo motivasi kerja adalah keadaan 

kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, 

mendorong kegiatan atau menggerakan dan mengarah atau 

menyalurkan perilaku kearah mencapai kebutuhan yang memberi 

kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan.  

4. Lingkungan Kerja 

  Lingkungan kerja adalah kehidupan sosial, psikologi,dan 

fisik dalam perusahaan yang berpengaruh terhadap pekerja dalam 

melaksanakan tugasnya. Kehidupan manusia tidak terlepas dari 

berbagai keadaan lingkungan sekitarnya, antara manusia dan 

lingkungan terdapat hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini, 

manusia akan selalu berusaha untuk beradaptasi dengan berbagai 

keadaan lingkungan sekitarnya. Demikian pula halnya ketika 

melakukan pekerjaan, karyawan sebagai manusia tidak dapat 

dipisahkan dari berbagai keadaan disekitar tempat merekan bekerja, 

yaitu lingkungan kerja. 
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D. Pembatasan  Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, serta 

untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan diteliti, maka 

dengan keterbatasan yang ada, peneliti membatasi pokok-pokok 

permasalahan dan objek dalam penelitian ini. Penelitian hanya menguji 

faktor-faktor motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap karyawan, 

Po. Rosalia Indah Semin Gunungkidul. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah : 

10. Apakah Motivasi Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan 

pada Po. Rosalia Indah Semin Gunungkidul? 

11. Apakah Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan 

pada Po. Rosalia Semin Gunungkidul? 

12. Apakah motivasi kerja dan lingkungan kerja secara bersamaan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Po. Rosalia Indah 

Semin Gunungkidul? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan Po. Rosalia Indah Semin Gunungkidul. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan Po. Rosalia Indah Semin Gunungkidul. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja 

secara simultan terhadap Kinerja Karyawan Po. Rosalia Indah 

Semin Gunungkidul. 

 

G.  Manfaat Penelitian  

Hasil dari 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 dibangku kuliah yang 

dipraktikkan dalam dunia usaha yang direalisasikan. 

2.  Manfaat Perusahaan 

 Bagi perusahaan untuk mengetahui adakah Pengaruh 

Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

yang diharapkan Perusahaan, dan hasilnya menjadi pertimbangan 

dalam menyusun kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan 

masalah sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja 

karyawan. 
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H. Sistematika Penulisan 

 

BAB I    : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan permasalahan, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 

penulisan. 

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian sumber daya manusia, pengertian motivasi kerja, 

pengertian lingkungan kerja, pengertian kinerja karyawan, kerangka 

pemikiran, penelitian terdahulu, hipotesis. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi metode penelitian, jenis data dan sumber data, variabel 

penelitian, populasi dan sample, dan teknik analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam hal ini penulis menyajikan hasil penelitian yang dilengkapi 

dengan tabel. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, 

mengintreprestasikan penemuan secara logis. 

BAB V   : SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini dipaparkan dan hasil pembahasan yang dilakukan pada 

bab-bab diatas, kemudian memberikan saran yang diharapkan dapat 

dimanfaatkan oleh perusahaan yang diteliti. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan         

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh stres 

kerja dan konflik kerja terhadap kinerja karyawan pada PO. Rosalia Indah 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagai besar responden 

penelitian ini, jenis kelamin yang dominan dalam pengisian kuesioner 

adalah laki – laki  sebanyak  30 orang atau 75% , penelitian ini berusia > 

40 tahun  sebanyak 11 orang atau 27% dan lama bekerja yang paling 

dominan > 5 tahun sebanyak 12 orang atau 30%. 

b. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan regresi 

linier berganda yaitu  Y = -9,745 + (0,694) X1 + (0,569) X2, menunjukan 

bahwa konstanta dalam pengujian ini sebesar -9,745 berarti tanpa ada  X1 

(motivasi kerja), X2 (lingkungan kerja), X3 akan terjadi penurunan 

kinerja karyawan sebesar -9,745 satuan kinerja. 

c. Dari hasil pengujian uji t diketahui bahwa  terdapat pengaruh signifikan 

antara Motivasi kerja dan Lingkungan  kerja terhadap kinerja karyawan 

pada Po.Rosalia Indah, karena t hitung  motivasi kerja= 3,598 ( lebih 

besar t tabel =1,687), lingkungan kerja=4,771 ( lebih besar t tabel = 

1,687) 

d. Dari hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh positif 

antara motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 
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PO. Rosalia Indah  komprehensif, karena F hitung = 15,549 > F tabel = 

3,25. 

B. Saran 

  Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberi 

masukan sebagai pertimbangan didalam mengambil kebijakan di masa yang 

akan datang sebagai pertimbangan yang akan dilakukan berkaitan dengan 

Motivasi (X1), Lingkungan Kerja (X2), kaitannya dengan Kinerja Karyawan 

(Y), Adapun sarannya sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa motivasi kerja 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu kepala 

Po Rosalia Indah harus memperhatikan lagi bentuk motivasi kerja 

karyawan seperti prestasi,karena apabila karyawan merasa termotivasi 

dalam bekerjanya maka kinerja juga akan lebih baik lagi, dengan 

memberikan penghargaan kepada karyawan yang memiliki kemampuan 

dan prestasi. Tingginya motivasi kerja bisa membuat karyawan lebih 

nyaman dan sigap dalam bekerja.  

b.  Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa lingkungan kerja 

fisik mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini bahwa 

kepala Po. Rosalia Indah harus memperhatikan lingkungan kerja fisik 

karyawan ditempat kerja.  Lingkungan kerja fisik tersebut mengenai 

ketersediaan sarana dan prasarana kepada karyawan, kebersihan, 

kebisingan dan ruangan kerja karyawan. 
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c. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, masih terdapat banyak 

kekurangan. Karena itu bisa dianjurkan untuk peneliti lain untuk bisa 

menyempurnakan dengan menambah factor lain yang berkaitan dengan 

motivasi dan lingkungan kerja untuk meningkatkan kinerja.  
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