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ABSTRAK 

 

 

Deni Rahmawati NIM 1621100042, Fakultas Ekonomi Program Studi 

Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten, Skripsi. “Pengaruh Motivasi 

Kerja, Lingkungan Kerja dan Pemberian Insentif Terhadap Kinerja 

Pegawai Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Klaten”. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja, 

lingkungan kerja dan pemberian insentif terhadap kinerja pegawai Disdagkop 

UKM Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan 

sampel sebanyak 50 pegawai serta pengolahan data menggunakan program 

komputer SPSS versi 20.00. Pengambilan sampel menggunakan teknik probability 

sampling dan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil perhitungan dari uji t diperoleh variabel motivasi kerja 

signifikan sebesar 0,000 < 0,05 ditolak dan H1 diterima, variabel lingkungan kerja 

sebesar 0,461 > 0,05 diterima dan H2 ditolak dan variabel pemberian insentif 

signifikan sebesar 0,728 > 0,05 diterima dan H3 ditolak. Hasil uji F diperoleh 

probabilitas signifikan 0,000 < 0,05 ditolak dan H4 diterima, sehingga pada 

penelitian ini variabel motivasi kerja, lingkungan kerja secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Hasil analisis 

Koefisien Determinasi R2 diperoleh hasil sebesar 0,475 artinya variabel motivasi 

kerja, lingkungan kerja dan pemberian insentif mampu menjelaskan terhadap 

variasi perubahan variabel kinerja pegawai sebesar 47,5% sisanya dapat 

dijelaskan variabel lain yang tidak terdapat didalam model penelitian ini. 

 

 

Kata kunci: Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, Insentif dan Kinerja Pegawai 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia bagian yang penting dalam mencapai tujuan 

perusahaan untuk mengembangkan suatu usaha. Sumber daya manusia 

yang baik mencerminkan tujuan perusahaan akan tercapai, sumber daya 

manusia senantiasa harus meningkatkan kompetensinya, seiring dengan 

perkembangan globalisasi (Ambarita, 2012). Perusahaan di tuntut untuk 

memperoleh, mengembangkan dan mempertahankan sumber daya 

manusia yang berkualitas agar dapat bersaing dalam bisnis. 

Sumber daya manusia bergerak bagi perusahaan karena memiliki 

kemampuan menganalisa masalah-masalah manajemen. Untuk dapat 

mengikuti segala perkembangan yang ada dan tercapainya tujuan suatu 

perusahaan maka perlu adanya suatu motivasi agar pegawai mampu 

bekerja dengan baik, salah satu motivasi dengan memenuhi keinginan-

keinginan pegawai antara lain: gaji atau upah yang baik, pekerjaan yang 

aman, suasana kerja yang kondusif, penghargaan terhadap pekerjaan yang 

dilakukan, pimpinan yang adil dan bijaksana, pengarahan dan perintah 

yang wajar, organisasi atau tempat kerja yang dihargai masyarakat atau 

dengan mengupayakan insentif yang besarannya proporsional dan juga 

bersifat progresif yang artinya sesuai dengan jenjang karir, karena insentif 

sangat diperlukan untuk memacu kinerja para pegawai agar selalu berada 



2 

 

 
 

pada tingkat tertinggi (optimal) sesuai kemampuan masing-masing 

khususnya di bidang organisasi. 

Faktor - faktor yang dapat mempengaruhi kinerja diantaranya 

adalah lingkungan kerja, insentif, disiplin, semangat kerja, tingkat 

pendidikan, ketrampilan, etika, teknologi, sarana produksi, kesempatan 

kerja dan kesempatan berprestasi. Adapun faktor yang mempengaruhi 

kinerja pegawai Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten 

adalah: motivasi kerja, lingkungan kerja dan pemberian insentif. Motivasi 

pegawai dilakukan demi kemajuan dan tujuan keberhasilan perusahaan 

tersebut. Dengan motivasi kerja yang tinggi, pegawai bekerja lebih giat 

dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebaliknya motivasi kerja yang rendah 

pegawai tidak mempunyai semangat bekerja, mudah menyerah, dan 

kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sering terjadi gejala bahwa 

pegawai tertentu walaupun mereka sangat termotivasi, tidak memiliki 

kemampuan atau ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas 

mereka dengan baik (Winardi, 2007). Suasana yang kurang kondusif, 

kurang perhatian atasan, tidak adanya penghargaan prestasi kerja, atau 

tidak adanya komunikasi yang baik dapat memberikan pengaruh yang 

buruk terhadap kerja pegawai. Sehingga dalam perusahaan haruslah 

terdapat menejemen pengembangan tenaga kerja juga adanya seorang 

pemimpinan yang memiliki kemampuan mengatur organisasinya dengan 

bijak. 
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Pemberian insentif adalah bentuk pembayaran yang dikaitkan 

dengan kinerja, sebagai pembagian keuntungan bagi pegawai (Rivai, 

2004). Insentif adalah suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam 

bentuk uang atas dasar kinerja yang tinggi dan juga merupakan rasa 

pengakuan dari pihak organisasi terhadap kinerja pegawai dan kontribusi 

terhadap organisasi (perusahaan). Insentif merupakan pemberian uang di 

luar gaji yang dilakukan oleh pemimpin organisasi sebagai pengakuan 

terhadap kinerja pegawai kepada perusahaan. Apabila insentif diberikan 

tepat, maka insentif akan meningkatkan kinerja pegawai tersebut. 

Lingkungan kerja salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja 

pegawai. Menurut Sedarmayanti (2009) lingkungan kerja adalah 

keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitar 

dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya 

baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Lingkungan kerja 

yang baik dapat mendukung pelaksanaan kerja hingga pegawai memiliki 

semangat kerja dan meningkatkan kinerja pegawai. 

Anoraga (2000) menyatakan bahwa “yang termasuk dalam 

lingkungan kerja pegawai adalah hubungan kerja antara pegawai, 

hubungan dengan pimpinan, suhu udara serta penerangan dan sebagainya”. 

Hal ini sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari perusahaan, 

karena sering pegawai enggan bekerja diakibatkan oleh tidak adanya 

kekompakan kerja atau ruang kerja yang tidak menyenangkan, hal ini akan 

mengganggu kerja pegawai. Menurut Gie (2000) indikator- indikator 



4 

 

 
 

lingkungan kerja terdiri dari, ukuran ruangan kerja, tata letak ruang kerja, 

kebersihan tempat kerja, kecukupan peralatan kerja, suhu udara, 

kebisingan dan hubungan dengan atasan serta hubungan dengan sesama 

rekan kerja. 

Instansi pemerintah yang berada di Kabupaten Klaten yaitu Dinas 

Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten, yang terletak di Jl. 

Pemuda No.220 Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 

57411. Permasalahan yang terjadi dalam lingkungan kerja pegawai 

Disdagkop Ukm Kab. Klaten dapat dikatakan baik, dimana setiap bagian 

memiliki area tersendiri. Parkiran yang cukup luas dan fasilitas yang 

memadai setelah di renovasi. Tetapi masih terdapat beberapa area yang 

dinilai kurang baik karena kondisi suhu udara yang dirasakan kurang sejuk 

dan terkadang terasa panas. Hal ini disebabkan sistem sirkulasi udara yang 

kurang memadai. Ruangan yang disekat mengakibatkan ruangan terlihat 

sempit. Bangunan yang tua dan masih ada ruangan yang berlantai ubin. 

Walaupun kantor yang berada di depan jalan raya kebisingan tidak 

mengganggu suasana kerja pegawai. 

Pemberian insentif sebagai suatu bentuk kepedulian suatu 

perusahaan terhadap pegawainya guna meningkatkan kinerja pegawai. 

Pemberian insentif diberikan kepada pegawai atas hasil kinerja pegawai 

tersebut. Insentif diberikan pegawai Dinas Perdagangan Koperasi dan 

UKM Kabupaten Klaten berupa tamsil setiap 3 bulan sekali. Diharapkan 
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menambah penghasilan bagi pns. Pegawai negeri sipil akan membuat nilai 

untuk setiap tahunnya. 

Uraian diatas menjelaskan bahwa motivasi kerja, lingkungan kerja 

dan pemberian insentif berhubungan dengan tingkat kinerja pegawai, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

”PENGARUH MOTIVASI KERJA, LINGKUNGAN KERJA DAN 

PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP KINERJA PEGAWAI 

DISDAGKOP UKM KABUPATEN KLATEN” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Penulis mempunyai beberapa alasan dalam mengambil judul 

penelitian antara lain : 

1. Alasan Obyektif 

Penulis ingin mengetahui motivasi kerja, lingkungan kerja dan 

pemberian insentif pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten 

Klaten karena merupakan variabel penting dan strategis dalam 

mendukung kinerja pegawai. 

2. Alasan Subyektif 

a. Menghemat waktu tenaga dan biaya karena lokasi penelitian 

strategis sehingga mudah dijangkau. 

b. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi. 
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C. Penegasan Judul 

Penegasan judul digunakan untuk menghindari kekeliruan dalam 

memahami atau menafsirkan maka dalam penelitian ini dikemukakan 

penegasan judul sebagai berikut. 

1. Motivasi 

Sutrisno (2013) mengemukakan motivasi adalah faktor yang 

mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, motivasi 

seringkali diartikan sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. 

2. Lingkungan Kerja 

Tulenan (2015) lingkungan kerja adalah tempat dimana pegawai 

bekerja atau tempat di mana semua kegiatan kerja berlangsung. 

3. Pemberian Insentif 

Nawawi (2008) insentif adalah penghargaan atau ganjaran yang 

diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas kerjanya 

tinggi, sifatnya tidak tetap sewaktu-waktu. 

4. Kinerja  

Mangkunegara (2011) kinerja adalah hasil secara kualitas dan 

kuantitas yang telah dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. 

 

D. Batasan Masalah 

Penulis membatasi agar tidak terjadi perluasan dan pengkaburan 

masalah karena keterbatasan waktu, biaya, tenaga serta kemampuan maka 
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penulis membatasi permasalahan hanya pada pengaruh motivasi kerja, 

lingkungan kerja dan pemberian insentif terhadap kinerja pegawai Dinas 

Perdagangan Koperasi UKM Kab. Klaten. 

 

E. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Dinas 

Perdagangan Koperasi Ukm Kab. Klaten? 

2. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Dinas 

Perdagangan Koperasi Ukm Kab. Klaten? 

3. Bagaimana pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja pegawai 

Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kab. Klaten 

4. Bagaimana pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja dan pemberian 

insentif secara simultan terhadap kinerja pegawai Dinas Perdagangan 

Koperasi Ukm Kab. Klaten? 

 

F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai 

Dinas Perdagangan Koperasi Ukm Kab. Klaten. 

2. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

pegawai Dinas Perdagangan Koperasi Ukm Kab. Klaten. 

3. Untuk menganalisis pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja 

pegawai Dinas Perdagangan Koperasi Ukm Kab. Klaten? 
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4. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja dan 

pemberian insentif secara simultan terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Perdagangan Koperasi Ukm Kab. Klaten. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis, 

diantaranya: 

1. Teoritis 

a. Bagi instansi, diharapkan bisa memberikan informasi sebagai 

bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya peningkatan 

kinerja pegawai melalui peningkatan motivasi kerja, lingkungan 

kerja dan pemberian insentif.  

b. Bagi pihak akademik, penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya kepustakaan dan menyajikan informasi tentang 

motivasi kerja, lingkungan kerja dan pemberian insentif. 

2. Praktis 

a. Bagi penulis, diharapkan mampu menambah pengetahuan dan 

kesiapan penulis  bila nantinya terjun ke dunia kerja dan 

memperluas pengetahuan terutama yang berhubungan dengan 

motivasi kerja, lingkungan kerja dan pemberian insentif. 

b. Bagi pihak luar, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan 

dalam melaksanakan penelitian selanjutnya. 
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H. Kerangka Berfikir 

Kerangka teoritik menjelaskan mengenai variabel-variabel yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka dalam model penelitian ini 

digambarkan secara visual mengenai penelitian yang melibatkan tiga 

variabel yaitu motivasi kerja, lingkungan kerja dan pemberian insentif 

serta kinerja yang secara teoritis memiliki keterikatan satu sama lain. Jika 

digambarkan, model analisis yang dihasilkan adalah sebagai berikut. 

 

 

H1 

     H2 

  

       

       

      H3 

 

   H4 

Gambar 2.1 Kerangka penelitian 

 

I. Hipotesis 

Hipotesis dalam kegiatan penelitian pada dasarnya merupakan 

kesimpulan sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya 
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PEMBERIAN 

INSENTIF 

 (X3) 



10 

 

 
 

masih harus diuji secara empiris (Sugiyono, 2001). Adapun hipotesis yang 

dirumuskan pada penelitian ini adalah: 

a. H1  : Motivasi kerja (X1) berpengaruh terhadap kinerja (Y) 

b. H2  : Lingkungan kerja (X2) berpengaruh terhadap kinerja (Y) 

c. H3  : Pemberian insentif (X3) berpengaruh terhadap kinerja (Y) 

d. H4  : Motivasi kerja (X1), lingkungan kerja (X2) dan pemberian 

insentif (X3) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja (Y). 

 

J. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka berfikir, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang pengertian manajemen 

sumber daya manusia, motivasi kerja, lingkungan kerja, 

pemberian insentif dan kinerja pegawai. 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode-metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini akan dibahas hasil dari penelitian dengan 

metode analisis yang digunakan dan pembahasannya. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang 

bisa digunakan pihak perusahaan/instansi sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengambil kebijakan di masa yang 

akan datang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pengaruh 

motivasi kerja, lingkungan kerja dan pemberian insentif terhadap kinerja 

pegawai dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis kuantitatif disimpulkan sebagian besar 

responden penelitian berusia lebih dari 48 tahun sebanyak 19 

responden atau 38%, jumlah pegawai yang dominan berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 27 responden atau 54% dan responden 

yang mendominasi bekerja paling lama adalah 4 – 6 tahun sebanyak 

20 responden atau 40%. Banyaknya jumlah pegawai laki-laki karena 

latar belakang instansi yang banyak dilakukan di lapangan sehingga 

lebih dominan, usia pegawai juga mempengaruhi kinerja pegawai. 

Adapun faktor yang mempengaruhi lama bekerja pegawai  seperti 

mutasi, rotasi, promosi dan sebagainya. Maka tidak penutup 

kemungkinan pegawai dipindahtugaskan sehingga tidak banyak yang 

bekerja lebih dari 6 tahun. 

2. Berdasarkan analisis korelasi diperoleh hasil output korelasi variabel 

motivasi kerja (X1) diperoleh sebesar 0,686 artinya motivasi kerja 

berhubungan positif terhadap kinerja pegawai (Y) dengan derajat 

hubungan kuat. Dari hasil output korelasi variabel lingkungan kerja 
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(X2) diperoleh sebesar 0,560 artinya ada hubungan positif terhadap 

kinerja pegawai (Y) dengan derajat hubungan sedang. Dan hasil 

output korelasi variabel pemberian insentif (X3) diperoleh sebesar 

0,521 artinya bahwa ada hubungan positif terhadap kinerja pegawai 

(Y) dengan derajat hubungan sedang. 

3. Berdasarkan analisis linier berganda dihasilkan persamaan regresi 

linier berganda yaitu Y = 2,147 + 0,601 X1 + 0,190 X2 + 0,081 X3, 

menunjukkan bahwa konstanta dalam pengujian ini sebesar 2,147 

berarti tanpa ada motivasi kerja, lingkungan kerja dan pemberian 

insentif akan terjadi kenaikan kinerja pegawai sebesar 2147 satuan 

kinerja pegawai demikian sebaliknya. 

4. Variabel yang terdiri dari motivasi kerja, lingkungan kerja dan 

pemberian insentif berpengaruh signifikan. Pada variabel motivasi 

kerja sebesar 0,601 satuan, lingkungan kerja 0,190 satuan dan 

pemberian insentif 0,081 satuan dengan asumsi variabel bebasnya 

sama dengan nol, sehingga jika dinaikkan satu satuan maka kinerja 

pegawai akan meningkat sebesar 0,601 untuk motivasi kerja, 0,190 

satuan untuk lingkungan kerja dan 0,081 satuan untuk pemberian 

insentif yang baik di Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten 

Klaten maka akan membuat kinerja pegawai akan meningkat. 

5. Hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara motivasi kerja, lingkungan kerja dan pemberian insentif 

terhadap kinerja pegawai Dinas Perdagangan Koperasi UKM 
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Kabupaten Klaten secara simultan, karena nilai signifikansi 0,000 < 

0,05 dan f hitung = 15,776. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

diterima. Yang berarti terdapat pengaruh X1, X2 dan X3 simultan 

terhadap Y. 

6. Hasil pengujian uji t dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara motivasi kerja, lingkungan kerja dan pemberian 

insentif terhadap kinerja pegawai Dinas Perdagangan Koperasi UKM 

Kabupaten Klaten, karena t hitung motivasi kerja = 4,213 > t tabel 

2,011, t hitung lingkungan kerja = 0,743 < 2,011 dan t hitung 

pemberian insentif = 0,350 < 2,011. Berdasarkan penelitian ini 

membuktikan bahwa motivasi kerja lebih dominan berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai Dinas Perdagangan Koperasi UKM 

Kabupaten Klaten, ini ditunjukkan dari tingkat signifikasi pada uji t 

bahwa motivasi kerja lebih besar dari pada lingkungan kerja dan 

pemberian insentif. 

7. Koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar  0,475 atau 

47,5%. Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar presentase variabel bebas X1, X2 dan X3 terhadap Y, 

dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah 47,5%. Sedangkan sisanya yaitu 52,5% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang belum diteliti. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang dapat penulis 

sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas harus memperhatikan lagi bentuk motivasi kerja 

pegawai seperti prestasi, pegawai akan termotivasi lebih baik dalam 

bekerja dengan adanya penghargaan atas kemampuan dan prestasi 

yang dimiliki. Tingginya motivasi kerja bisa membuat pegawai lebih 

nyaman dan sigap dalam bekerja. 

2. Selain itu pihak instansi dapat menciptakan lingkungan kerja yang 

kondusif dan nyaman bagi pegawai. Dimana lingkungan kerja yang 

kondusif dan nyaman dapat meningkatkan kinerja pegawai. 

Meningkatkan peranan lingkungan dalam bentuk tersedianya 

fasilitas kerja antara lain instansi/perusahaan perlu menambahkan 

beberapa pealatan yang biasa dipakai sebagai penunjang kegiatan 

pegawai. Dalam bentuk keamanan lingkungan perlunya CCTV 

sebagai alat untuk mengawasi lingkungan kerja. Untuk menangani 

suasana kerja yang baik, maka hendaknya ada kerja sama antara 

pegawai dengan Kepala Dinas 

3. Pemberian insentif Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten 

Klaten tetap harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya rasa 

ketidakadilan pegawai dalam menerima insentif. Dengan cara 

mengevaluasi besarnya gaji bagi pegawai, menyesuaikan nilai dari 

gaji yang diberikan kepada pegawai dan menyesuaikannya dengan 
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peraturan pemerintah agar motivasi kerja yang dimiliki oleh pegawai 

menjadi lebih tinggi dan  tentu akan mempengaruhi kinerja pegawai. 

Instansi juga dapat melakukan promosi jabatan pegawai tetap 

termotivasi untuk bekerja lebih baik. 

4. Dalam penelitian ini, masih terdapat banyak kekurangan maka 

dianjurkan untuk peneliti lain untuk bisa menyempurnakan dengan 

menambah faktor-faktor lain yang berkaitan dengan motivasi kerja, 

lingkungan kerja dan insentif untuk meningkatkan kinerja pegawai. 
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