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ABSTRAKSI 
 

 

SINGGIH ARDIANTO, NIM. 1121103347, Fakultas Ekonomi, Jurusan 

Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “PENGARUH 

MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PT.MANO YOGYAKARTA” 

Semakin baik motivasi dan lingkungan kerja makin tinggi tingkat kinerja 

yang akan dicapai oleh karyawan. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Menguji signifikansi pengaruh 

motivasi terhadap kinerja karyawan PT.MANO, 2) Menguji signifikansi pengaruh 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT.MANO, 3) Menguji signifikansi 

pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT.MANO. 

Metode untuk mengumpulkan data dengan kuesioner, observasi dan studi 

pustaka. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 50 karyawan. Variabel dalam 

penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas yaitu Motivasi (X1) dan lingkungan 

kerja (X2) serta variabel terikat (Y) yaitu kinerja. Teknik analisis data dengan 

analisis korelasi Product Moment.  

Dari hasil analisis diperoleh rx1y = 0,5278 dan rx2y = 0,4512 dengan p = 

0,00. Dari r tabel dengan N = 50 pada signifikansi 5% adalah 0,279. Jadi r hitung 

> r tabel. Hal ini berarti terdapat hubungan yang sangat signifikan dan memiliki 

hubungan yang sangat cukup erat antara motivasi  dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan PT.MANO.  

Kata kunci: kinerja karyawan, motivasi keja, dan lingkungan kerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  

Setiap perusahaan dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber daya 

manusia dan bagaimana sumber daya manusia harus dikelola dengan baik. 

Pengelolaan sumber daya manusia tidak lepas dari faktor karyawan yang 

diharapkan dapat berprestasi sebaik mungkin demi mencapai tujuan perusahaan. 

Karyawan merupakan asset utama perusahaan dan mempunyai peran yang 

strategis didalam perusahaan yaitu sebagai pemikir, perencana, dan pengendali 

aktivitas perusahaan,sehingga karyawan memerlukan motivasi untuk bekerja lebih 

rajin,demi tercapainya tujuan perusahaan. Melihat pentingnya karyawan dalam 

perusahaan, maka diperlukan perhatian lebih serius terhadap tugas yang diberikan 

kepada karyawan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Dengan motivasi 

kerja yang tinggi, karyawan akan bekerja lebih giat didalam melaksanakan 

pekerjaannya. Sebaliknya dengan motivasi kerja yang rendah karyawan tidak 

mempunyai semangat bekerja, mudah menyerah, dan kesulitan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Karyawan kurang memiliki informasi yang jelas 

apakah pekerjaan mereka memiliki dampak positif terhadap para penerima 

manfaatnya yaitu individu atau kelompok yang dilayani perusahaan. Signifikansi 

tugas seringkali tidak pasti di organisasi - organisasi karena beberapa alasan. 

Pertama, Karyawan di organisasi sering menemui prasangka buruk, yang bisa 

menghalangi mereka untuk merasa bahwa mereka telah mencapai tujuan – tujuan 
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( Scott & Pandey, 2005 ) dan membuat mereka ragu apakah misi mereka adalah 

mungkin (Weick,1984 ). Kedua, para karyawan seringkali hanya menerima 

umpan balik langsung yang sedikit tentang bagaimana tindakan-tindakan mereka 

mempengaruhi penerima manfaat,yang mungkin membuat mereka ragu akan 

apakah misi mereka tercapai atau tidak . 

Selain faktor motivasi kerja, lingkungan kerja tempat karyawan tersebut 

bekerja juga tidak kalah pentingnya di dalam meningkatkan kinerja karyawan. 

Dimana Lingkungan Kerja adalah kondisi – kondisi material dan psikologis yang 

ada dalam organisasi. Maka dari itu organisasi harus menyediakan lingkungan 

kerja yang memadai seperti lingkungan fisik ( tata ruang kantor yang nyaman, 

lingkungan yang bersih, pertukaran udara yang baik, warna, penerangan yang 

cukup maupun musik yang merdu ), serta lingkungan non fisik ( suasana kerja 

karyawan, kesejahteraan karyawan, hubungan antar sesama karyawan, hubungan 

antar karyawan dengan pimpinan, serta tempat ibadah ). Lingkungan kerja yang 

baik dapat mendukung pelaksanaan kerja sehingga karyawan memiliki semangat 

kerja dan meningkatkan kinerja karyawan. PT.MANO YOGYAKARTA adalah 

perusahaan pembuatan sarung yang baru beroperasi pada tahun 2014 

lalu,sehingga masih banyak kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Kondisi yang belum ideal masih ada di PT .MANO antara lain : 

karyawan datang terlambat,istirahat lebih awal dan terlambat masuk 

bekerja,kurangnya sarana dan prasarana,pulang kerja lebih awal. Sehingga 

mengakibatkan kinerja karyawan menurun yang disebabkan motivasi karyawan 

yang rendah dalam mengerjakan pekerjaan dan didukung dengan lingkungan kerja 
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yang kurang nyaman sehingga pekerjaan karyawan tidak dapat terselesaikan 

sesuai dengan yang direncanakan. 

  

B.  Alasan Pemilihan Judul 

 

Untuk pemilihan judul “ PENGARUH MOTIVASI DAN LINGKUNGAN 

KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT.MANO YOGYAKARTA” 

dikarenakan penulis menganggap masalah ini sangat mendasar untuk di teliti di 

dalam sebuah perusahaan. Apalagi PT.MANO YOGYAKARTA baru beroperasi 

sehingga sangat penting untuk menilai kinerja karyawannya untuk membuat 

kebijakan-kebijakan perusahaan selanjutnya. 

 

C. Perumusan Masalah 

 

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah motivasi dan lingkungan kerja mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja karyawan di PT.MANO YOGYAKARTA? 

2. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 

di PT.MANO YOGYAKARTA? 

3. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan di PT.MANO YOGYAKARTA? 
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D.  Keaslian Penelitian 

 

Di dasari dengan perumusan masalah tersebut, Penelitian ini dilakukan 

terhadap perusahaan yang masih tergolong baru, berdiri pada tahun  2014. 

sehingga masalah ini  belum pernah dipecahkan sebelumnya oleh peneliti. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Dari penelitian ini diharapkan mendapatkan manfaat sebagai berikut : 

 

1. Manfaat secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris pada penelitian 

di masa yang akan datang khususnya menyangkut hubungan antara 

motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

 

2. Manfaat secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak manajemen dalam merumuskan kebijakan 

pada PT.MANO YOGYAKARTA terutama tentang peningkatan 

kinerja karyawan 
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F.  Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 

PT.MANO YOGYAKARTA 

2. Untuk menganalis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan PT.MANO YOGYAKARTA 

3. Untuk menganalis pengaruh motivasi dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan PT.MANO YOGYAKARTA. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Bab I  Pendahuluan 

Latar belakang masalah,alasan pemilihan judul,keaslian penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Landasan teori Manjemen sumber daya manusia,motivasi,lingkungan dan 

kinerja serta kajian penelitian terdahulu 

Bab III Metode Penelitian 

Metode penelitian meliputi materi penelitian,alat yang digunakan jalannya 

penelitian serta variabel- variabel yang digunakan. 

Bab IV Hasil Pembahasan 

Hasil analisis datanya berikut pembahasan yang bersifat terpadu 

Bab V Kesimpulan dan Saran 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

Pada Bab V ini, disajikan kesimpulan dari hasil analisis data serta saran 

yang diharapkan dapat memberikan suatu solusi terhadap kinerja karyawan pada 

PT.MANO YOGYAKARTA. 

 

A. Kesimpulan 

1. Dari perhitungan analisis regresi linier berganda didapat untuk motivasi 

 Y = 8,50 + 0,3242 X1 + 0,3252 X2, a = 8,50 (konstanta) menunjukkan 

besarnya nilai kinerja apabila besar nilai motivasi dan lingkungan kerja 

adalah 0. Maka kenaikan motivasi (X1) sebesar satu satuan maka akan 

menyebabkan naiknya kinerja sebesar 0,5278 dan untuk setiap kenaikan 

lingkungan kerja (X2) sebesar satu satuan maka akan menaikkan kinerja 

sebesar 0,4512 

2. Berdasarkan rumus korelasi product moment dapat diketahui hubungan 

antara motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja adalah terdapat 

hubungan yang sangat signifikan dengan diperoleh r hitung yang lebih 

besar dari r tabel yaitu 0,5278 untuk kepemimpinan dan 0,4512 untuk 

lingkungan kerja. Apabila dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf 

signifikansi 5% untuk N = 50 sebesar 0,279 sehingga r hitung lebih besar 

dari r tabel (0,5272 > 0,279) untuk motivasi dan r hitung lebih besar dari r 

tabel (0,4512> 0,279) untuk lingkungan kerja. 
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3. Dari perhitungan diperoleh Rx1x2y = 0,5622, harga r tabel dengan N = 50 

pada taraf signifikansi 5% adalah 0,279 Jadi R hitung > r tabel. Hal ini 

berarti terdapat hubungan yang sangat signifikan dan cukup erat antara 

motivasi dan lingkungan kerja dengan kinerja karyawan PT.MANO. 

4. Dari perhitungan uji t dapat diketahui besarnya nilai t hitung 4,30 untuk 

motivasi dan 3,501 untuk lingkungan kerja yang lebih besar dari nilai t 

tabel 2,008. Dengan arah perubahan yang positif, artinya dengan semakin 

baiknya motivasi dan lingkungan kerja kinerja akan semakin meningkat.  

5. Dari perhitungan hasil F hitung = 14,84  yang lebih besar dari F tabel 3,20 

(F Hitung > F Tabel) maka Ho ditolak berarti menerima H1 pada taraf 

signifikansi 0,05 kesimpulanya hipotesis diterima atau terbukti 

kebenarannya bahwa ada pengaruh sangat signifikan antara  motivasi (X1) 

dan lingkungan kerja (X2) secara bersama-sama terhadap kinerja di 

PT.MANO. 

 

B. Saran-saran 

1. Diharapkan pada pimpinan  agar memperhatikan tingkat kinerja karyawan, 

baik itu tenaga kerja yang ada di lapangan, maupun yang ada dilingkup 

kantor. Sehingga dengan adanya perhatian yang baik, maka ketekunan dan 

semangat kerja akan semakin tinggi. 

2. Karena tingkat motivasi sangat penting perannya terhadap kinerja 

karyawan, maka diharapkan pemimpin untuk meningkatkan motivasi 
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karyawannya, misalnya memperhatikan masukan maupun kritik dari 

karyawan demi kemajuan dan memberi saran yang membangun 

3. Kinerja karyawan dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, misalnya 

dengan mengadakan pelatihan-pelatihan sumber daya manusia baik itu 

dari pejabat fungsional maupun dari pejabat struktural, sehingga pihak 

perusahaan ada upaya dalam meningkatkan kinerja. 
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