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MOTTO 
 

 
 
 
 

 Merencanakan masa depan itu adalah hal yang baik. Namun jika 

mengkhawatirkan tentang segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi, 

maka itu berarti mengabaikan apa yang terjadi hari ini. 

  Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa. 

 
  Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang. 

 
  Smile is a simple way of enjoying life. 

 
  Jangan tunggu sampai besok apa yang bisa kamu lakukan hari ini. 

 
  Hidup dalam kecemasan hanya akan membuatmu takut untuk maju. 
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ABSTRAK 
 
 

 
Erna Dwi Apri Mastuti, 1621100089,2020. ”Pengaruh Motivasi Kerja dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai KEMENHUB Satuan Pelayanan 

Tipe A Terminal Ir.Soekarno Klaten” 
 

Penelitian ini bertjuan untuk mengetahui Pengaruh Motivasi Kerja, 

Lingkungan  Kerja  Terhadap  Kinerja  Pegawai pada  Satuan  Pelayanan  Tipe  A 

Terminal Ir.Soekarno Klaten. Penelitian ini termasuk termasuk penelitian asosiatif 

kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dikategorikan 

sebagai penelitian survey, dimana instrumen penelitian ini berupa kuisioner dan 

wawancara. Sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh dengan mengambil 

sebagian populasi pegawai di kementrian Perhubungan Satuan Terminal Tipe A 

Ir.Soekarno Klaten yang berjumlah 40 orang. Uji validitas instrument 

menggunakan Confirmator Factory Analiysis(CFA), uji reliabilitas menggunakan 

Cronbach Alpha, sedangkan analisis  data dilakukan dengan analisis regresi linier 

bergana, hipotesis uji t dan uji f dengan bantuan software SPSS. 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ada Pengaruh antara Motivasi 

kerja dengan kinerja pegawai secara positif jika Motivasi Kerja ditingkatkan satu 

satuan, maka kinerja pegawai akan meningkat sebesar 0,525 satuan kinerja 

pegawai.   dengan   asumsi   variabel   independen   lainnya   bernilai   tetap.   (2) 

Lingkungan  kerja  berpengaruh  negative  terhadap  kinerja  pegawai artinya  jika 

Lingkungan Kerja(X2)  ditingkatkan satu  satuan saja  maka kinerja pegawai(Y) 

akan  mengalami penurunan sebesar  0,001  satuan kinerja pegawai(Y).  Dengan 

asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. 
 
 

 
Kata kunci: motivasi kerja, lingkungan kerja, kinerja pegawai 



 

 

 

 
 
 

BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 
 
 

A.   Latar Belakang 

 
Sumber daya manusia merupakan bagian penggerak dari organisasi 

yang memiliki potensi berkembang dan secara aktif mendorong produktivitas 

dalam memenuhi tujuan organisasi.Mengelola karyawan tidak hanya sekedar 

memberi deskripsi pekerjaan dan peraturan yang harus dipatuhi saja, tetapi 

perlu adanya hubungan  yang sinergis antara organisasi dengan karyawan 

untuk mencapai tujuan organisasi secara bersama. 

Sumber daya manusia berperan dalam mengelola dan memanfaatkan 

sumber daya dan material sehingga menjadi produk. Oleh karena itu untuk 

meningkatkan kinerja, perlu di perhatikan agar sumber daya manusia dapat 

bekerja secara efisien dan menampilkan kerja yang bisa memberi sumanga 

terhadap  produktivitas merupakan masalah mendasar dari berbagai konsep 

manajemen kepemimpinan. 

Setiap perusahaan dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber daya 

manusia dan bagaimana sumber daya manusia di kelola.Pengelola sumber 

daya manusia tidak lepas dari faktor karyawan yang diharapkan dapat 

berprestasi sebaik mungkin demi mencapai tujuan perusahaan.Karyawan 

merupakan asset pertama perusahaan yaitu sebagai pemikir, perencana, dan 

pengendali   aktivitas   perusahaan.Demi   tercapainya   tujuan   perusahaan, 
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karyawan memerlukan motivasi untuk bekerja lebih rajin. Dewasa ini 

perkembangan perekonomian negara-negara di dunia semakin meningkat 

dengan pesat. Persaingan yang terjadi semakin ketat pula,seiring dengan 

kemajuan teknologi yang lebih mutakir. Salah satu masalah nasional yang 

dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah penanganan terhadap rendahnya 

kualitas  sumber  daya  manusia.  Jumlah  sumer  daya  manusia  yang  besar 

apabila digunakan secara efektif dan efisien, hal ini akan bermanfaat untuk 

menunjang gerak lajunya pembangunan nasional yang berkelanjutan. 

melimpahnya sumber dayamanusia yang ada pada saat ini mengharuskan 

berfikir secara seksama yaitu bagaimana dapat memanfaatkan sumber daya 

manusia secara optimal (Koesmono,2005:163). 

Dengan motivasi yang tinggi karyawan akan bekerja lebih giat lagi 

didalam melaksanakan pekerjaannya. Sebaliknya dengan motivasi kerja yang 

rendah karyawan tidak mempunyai semangat bekerja, mudah menyerah dan 

kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Motivasi kerja merupakan faktor yang dapat mendorong para anggota 

organisasi untuk lebih giat dalan bekerja semakin termotivasi dalam bekerja 

maka  hal  ini  akan  mendorong  peningkatkan  kinerja  karyawan  (Anwar, 

2005:4). Motivasi harus diarahkan dengan baik menurut prioritas dan 

dapatditerima dengan baik oleh karyawan, karena motivasi tidak dapat 

diberikan   untuk   setiap   karyawan   dengan   bentuk   yang   berbeda-beda 
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(Brahmasari dan Suprayetno, 2008:125). Jadi pada dasarnya apabila 

perusahaan ingin   meraih kinerja yang optimal sesuai dengan target yang 

telah ditentukan 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. 

Selain faktor motivasi kerja, lingkungan kerja tempat karyawan 

tersebut bekerja juga tidak kalah penting di alam meningkatkan kinerja 

karyawan. Dimana lingkungan kerja adalah kondisi-kondisi material   dan 

pisikologi yang ada dalam organisasi. Maka dari itu organisasi harus 

menyediakan lingkungan kerja yang memadai seperti lingkungan fisik (tata 

ruang yang nyaman, lingkungan kerja yng bersih, pertukaran udara yang 

baik,  warna,  penerangan,lingkungan  bersih)  serta  lingkungan  non  fisik 

Seperti halnya Kementrian Perhubungan Klaten memberikan penghargaan 

yang layak bagi karyawan yang berprestasi, meningkatkan kompetensi 

karyawan, melalui pengembangan   peningkatan keahlian serta kemampuan 

individual karyawa, menyediakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan 

memberikan jaminan kesehatan bagi karyawan dan keluarga, memerikan 

imbalan jasa yang layak dan jaminan pensiun, memberikan kepastian sistem 

mutasi karyawan demi terciptanya kenyamanan dan keharmonisan kerja serta 

menghormati    hak    dan    kewajiban    karyawan    berdasarkan    peraturan 
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perundang-undangan   dan   norma   perusahaan   serta   kesepakatan   dalam 

perjanjian kerja bersama. 

Lingkungan kerja dapat menciptakan hubungan kerja yang meningkat 

antara orang-orang yang ada didalam lingkungan. Oleh karena itu hendaknya 

diusahakan agar lingkungan kerja harus baik dan kondusif agar karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sehingga kepuasan kerja akan terbentuk dan 

kepuasan kerja karyawan   tersebut maka kinerja karyawan juga akan 

meningkat. 

Kinerja mengacu pada prestai kerja karyawan dukur berdasarkan 

standar tau kriteria yang telah ditetapkan organisasi.Pengelolaan untuk 

mencapaikinerja karyawan yang sangat tinggi tertentu untuk meningkatkan 

kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Dalam penelitian ini peneliti hanya menfokuskan 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 kementrian perhubungan terminal tipe A Ir.Soekarno klaten yang 

merupakan penggerak perusahaan  di bidang jasa transportasi darat. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah motivasi kerja dan 

lingkungan kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai 

dalam suatu organisasi pemerintah. Dengan berdasarkan uraian diatas, maka 
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penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul sebagai berikut. 

“PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA 

TERHADAP KINERJA PEGAWAI KEMENHUB SATUAN 

PELAYANAN TIPE A TERMINAL IR.SOEKARNO KLATEN” 

 

 
 

B.   Alasan Pemilihan Judul 

 
Pemilihan  judul  yang  dilakukan  penulisan  seperti  yang  tercatum 

dalam proposal skripsi ini didasari oleh alasan: 

1.    Alasan Objektif 

 
a. Faktor yang dapat mempengaruhi karyawa adalah motivasi. Apabila 

karyawan  termotivasi  dalam  bekerja maka kerja akan  meningkat 

apabila tidak ada motivasi maka akan menyebabkan penurunan 

kinerja karyawan. 

b. Peningkatan  kineja  karyawan  tercapai  apabila  karyawan  dapat 

dipenuhi instansi salah satu kebutuhan tersebut adalah kebutuhan 

lingkungan yang nyaman, apabila tidak memenuhi makan kinerja 

karyawan menurun. 

2.    Alasan Subjektif 

 
a. Penulis   sangan   tertarik   untuk   mengetahui   apa   pengaruh   dari 

motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja. 
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b. Judul   yang   ipilih   dengan   ilmu   dipelajari   dalam   perkuliahan 

manajemen sumber daya manusia, sehingga memudahkaan penulis 

tentang judul tersebut. 

 

 
 

C.   Penegasan Judul 

 
Skripsi yang berjudul “PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN 

LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI 

KEMENHUB SATUAN PELAYANAN TIPE A TERMINAL 

IR.SOEKARNO KLATEN”. Untuk menghindari kesalah pahama tentang 

pengambialan judul skripsi di atas, maka penulis memerikan penegasan judul 

sebagai berikut: 

Pengaruh secara umum diartikan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) adalaah sebuah daya tarik yang ada atau timbul dari sesuatu yang 

ikut memebentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. 

1.    Motivasi kerja 

 
Motivasi kerja adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang 

terdorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna 

mencapai tujuan (T.Hani Handoko, 2002:328). 

2.    Lingkungan kerja 

 
Lingkungan kerja adalah suatu faktor yang mempengaruhi kinerja 

seseorang pegawai. Seseorang yang bekerja di lingkungan yang 

mendukung maka akan menghasilkan kinerja yang baik, Sebaliknya  jika 
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seseorang bekerja dalam lingkungan yang tidak mendukung dan 

memadai, maka pegawai yang bersangkutan menjadi malas, lelah 

sehingga kinerja pegawai tersebut rendah (Bambang,1991:122). 

3.    Kinerja 

 
Merupakan  asil  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-tugasnya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhn serta waktu menurut standard 

an kriteria yang telah di teteapkan sebelumnya (Hasibuan,2002:160). 

D.   Pembatasan Masalah 

 
Permasalahan  yang  akan  penulis  teliti  ini  akan  menjadi  kabur 

makanya tanpa adanya pembatasan masalah   yang mendasarinya. Adapun 

pembatasan masalah yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: 

1.    Motivasi Kerja 

 
Motivasi disini adalah motivasi yang diberikan oleh seseorang 

pemimpin Kementrian Perhubungan Klaten terhadap karyawannya. 

2.    Lingkungan Kerja 

 
Lingkungan Kerja yangdimaksud disini adalah keadaan fisik dan 

non fisik suatu organisasi, komunikasi,fasilitas,perlengkapan kerja dan 

keadaan lingkungan kerja pada Kementrian Perhubungan Klaten. 
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3.    Kinerja Karyawan 

 
Kinerja yang dimaksud disisni menyangkut prestasi dan tanggung 

jawab karyawan sesuai posisinya masing-masing. 

 

 
 

E.   Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah penulis uraikan 

sebelumnya. Maka dapatlah penulis merumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap 

kinerja pegawai Terminal Tipe A Ir.Soekarno Klaten? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja 

pegawai Terminal Tipe A Ir.Soekarno? 

3. Apakah  ada  pengaruh  motivasi  kerja  dan  lingkungan  kerja  pegawai 

terhadap kinerja pegawai Terminal Tipe A Ir.Soekarno Klaten? 

 

 
 

F.   Tujuan Penelitian 

 
Tujuan penelitian ini diharapkan agar dalam melaksanakan penelitian 

penulis tidak kehilangan arah dan hasil yang di capai benar-benar bermanfaat 

sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan yang hendak di capai   dalam 

penelitian adalah: 

1. Untuk  menguji  dan  mengetahui  pengaruh  motivasi  kerja    terhadap 

kinerja pegawi  Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Ir.Soekarno Klaten. 
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2. Untuk  menguji  dan  mengetahui  pengaruh  lingkungan  kerja  terhadap 

kinerja pegawai  Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Ir.Soekarno Klaten. 

3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh motivasi kerja dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja pegawai Satuan Pelayanan Terminal Tipe A 

Ir.Soekano Klaten. 

 

 
 

G.  Manfaat Penelitian 
 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan adalah: 

 
1.    Bagi Penulis 

 
Sebagai salah satu sarana dapat menerapkan teori-teori ilmu yang 

telah di dapat dari bangku perkuliahan dengan permasalahan yang terjadi 

sebenarnya di lapangan. 

2.    Bagi Instansi 

 
Hasil penelitian dapat dijadikan masukan bagi pimpinan Terminal 

Tipe A Ir.Soekarno Klaten guna peningkatan dan perbaikan kinerja 

pegawainya  jika  ada  pengaruh  antara  motivasi  kerja  dan  lingkungan 

kerja   dengan   cara   memperbaiki   prestasi   dalam   pekerjaan   dan 

memberikan rasa nyaman di lingkungan tempat kerja. 

3.    Bagi Pihak Lain 

 
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan 

referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian serupa. 
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H.  Sistematika Penulisan Laporan 

 
Penelitian tentang disusun berdasarkan sistematika penulisan skripsi 

sebagai berikut: 

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. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
 

Bab ini berisi mengenai kajian teori yang terdiri dari motivasi kerja, 

lingkungan kerja dan kinerja karyawan. Selain itu juga menjelaskan 

mengenai kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan hipotesis. 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 
 

Bab ini berisi tentang metode penelitian,dan penjelasan tentang objek 

penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang 

digunakan. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 
 

Dalam  hal  ini  penulis  menyajikan  hasil  penelitian  yang  dilengkapi 

tabel. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, 

mengintreprestasikan penemuan secara logis. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARANA 
 

Pada bab ini berisi tentang simpulan dari serangkaian pembahaan, 

simpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan pada perusahaan. 



 

 

 
 

 

BAB V 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 
 

A.  Kesimpulan 

 
Berdasarkan   dari   hasil   penelitian   dan   pembahasan   pengaruh 

Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Satuan 

Pelayanan  Tipe  A  Terminal  Ir.Soekarno     Klaten.  dapat  disimpulkan 

sebagai berikut: 

a.   Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagian besar responden 

penelitian ini berusia antara 19 tahun s/d 25 tahun sebanyak 10 orang 

atau 25%, jenis kelamin yang dominan mengisi kuesioner adalah laki- 

laki  sebanyak 20 orang atau 50%. 

b.   Dari data primer yang  diperoleh dari penyelesaian maka dilakukan 

pengujian validitas yaitu untuk mengetahui bahwa jawaban responden 

terhadap kuisioner dari waktu ke waktu. Hasil dari uji validitas dan 

reliabilitas menunjukan bahwa seluruh pertanyaan kuisioner dalam 

setiap reliable yaitu valid dan reliable. 

c.   Hasil uji korelasi antara Motivasi Kerja (X1) dan Kinerja Pegawai (Y) 
 

diketahui nilai sig (2-tailed) adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan r hitung 

0,641 > r tabel 0,312 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

antara Motivasi Kerja dengan Kinerja Pegawai. Selanjutnya hubungan 

antara Lingkungan Kerja (X2) dengan Kinerja Pegawai (Y) memiliki 

nilai Sig sebesar 0,000 < 0,05 dan t hitung 0,494 > r tabel 0,312  yang 
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berarti terdapat pengaruh   yang signifikan antara Lingkungan Kerja 

dengan Kinerja Pegawai. 

d.   Hasil  pengujian  regresi  linier  berganda  Y=10,914  +  0,525X1   +  (- 
 

0,001X2) + e 

 
• Konstanta sebesar 10,914 berarti apabila Motivasi Kerja(X1) dan 

Lingkungan  Kerja(X2)  nilainya 0,  ini  menunjukkan  bahwa  nilai 

kinerja  pegawai  (Y)  mempunyai  nilai  sebesar  10,914  satuan 

kinerja. 

• Koefesien regresi variabel Motivasi Kerja(X1) sebesar 0,525 berarti 

variabel Motivasi Kerja(X1) mempengaruhi kinerja pegawai(Y) 

sebesar 0,525 satuan Motivasi Kerja(X1) atau berpengaruh positif 

yang  artinya  jika  Motivasi  Kerja(X1)  ditingkatkan  satu  satuan, 

maka kinerja pegawai(Y) akan meningkat sebesar 0,525 satuan 

kinerja pegawai(Y).  dengan  asumsi  variabel  independen  lainnya 

bernilai tetap. 

• Koefesien regresi variabel Lingkungan Kerja(X2) sebesar (-0,001) 

berarti variabel Lingkungan Kerja(X2) mempengaruhi kinerja 

pegawai(Y) sebesar (-0,001) satuan Lingkungan Kerja(X2) atau 

berpengaruh negative   yang artinya jika Lingkungan Kerja(X2) 

ditingkatkan satu satuan saja maka kinerja pegawai(Y) akan 

mengalami penurunan sebesar (-0,001) satuan kinerja pegawai(Y). 

Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. 
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e.   Hasil pengujian uji t diketahui 
 

➢  Motivasi Kerja ( H1 ) 

 

Diketahui dalam uji t nilai siginfikansi untuk pengaruh variabel 

 
Motivasi Kerja(X1) terhadap Kinerja Pegawai(Y) sebesar 0,008 < 

 
0,05 dan nilai t hitung  2,811 > dari nilai t tabel 2,026  sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H1  diterima atau   terdapat  pengaruh antara 

Motivasi Kerja(X1) terhadap Kinerja Pegawai(Y). 

➢  Lingkungan Kerja ( H2 ) 
 

Diketahu  dalam  uji  t  nilai  signifikani  untuk  pengaruh  varbel 

 
Lingkungan Kerja(X2) terhadap Kinerja Pegawai(Y) sebesar 0,995 

 
> 0,05 dan nilai t  hitung  (-0,006) < dari nilai t  tabel  2,026 sehingga 

terdapat pengaruh antara Lingkungan Kerja(X2) secara negative 

terhadap variabel Kinerja Pegawai(Y). 

f. Hasil pengujian uji F diketahui bahwa Dapat disimpulkan berdasarkan 

nilai signifikansi untuk pengaruh variabel X1, X2, dan secara simultan 

berpengaruh terhadap Y adalah sebesar 0,000 < 0,005 sehingga dapat 

disimpulkan  bahwa  H3   secara  simultan  atau  bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pegawai Satuan 

Pelayanan Tipe A Terminal Ir.Soekarno  Klaten. 

➢  Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa motivasi kerja lebih 
 

dominan berpengaruh terhadap kinerja pegawai Satuan Pelayanan 

 
Tipe A Kemenhub Terminal Ir.Soekarno Klaten, ini ditunjukan dari 
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tingkat signifikan pada uji t bahwa motivasi lebih besar dari pada 

lingkungan kerja. 

 

 
 

B.  Saran 

 
Berdasarkan   hasil   penelitian      dan   pembahasan   mengenai   pengaruh 

motivasi   kerja,lingkungan   kerja   terhadap   kinerja   pegawai   Satuan 

Pelayanan Tipe A Terminal Ir.Soekarno, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut : 

1.   Bagi perusahaan 

 
a.  Berdasarkan hasil penelitian pihak Satuan Pelayanan Tipe A 

Kemenhub Terminal Ir.Soekarno mengenai motivasi kerja 

kedepannya diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja 

dengan cara melakukan breafing setiap pagi, memberikan 

dorongan  kepada pegawai  dalam  meningkatkan kualitas  dan 

kuantitas dari hasil kerja melalui pemberian penghargaan atas 

prestasi ,kebijakan tunjangan. 

b.   Berdasarkan hasil penelitian pihak Satuan Pelayanan Tipe A 

Terminal Ir.Soekarno mengenai lingkungan kerja disarankan 

untuk menjaga kualitas pelayanan dan menciptakan lingkungan 

kerja yang baik dengan memfasilitasi para karyawan ruangan 

untuk berkolaborasi dan berdiskusi atau atur meja kerja dalam 

satu  ruangan  dan  hendaknya  lebih  meningkatkan  kebijakan 

yang  berkaitan  denganlingkungan  kerja  karena  dari  hasil 
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penelitian terbukti bahwa motivasi merupakan variabel yang 

palig berpengaruh terhadap naik turunnya kinerja karyawan. 

Peneliti hanya meneliti faktor motivasi kerja dan lingkungan 

kerja yang mempengaruhi kinerja pegawai masih banyak yang 

mempengaruhi kinerja pegawai seperti faktor internal yaitu 

kepemimpinan, disiplin kerja,kepuasan,frustasi, dll. Dan faktor 

eksternal komunikasi, kompensasi,dll. Perlu adanya penelitian 

lebih lanjut mengenai nfaktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh 

penulis. 

2.   Bagi peneliti selanjutnya 

 
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan 

penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi 

lingkungan kerja . Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat 

menggunakan metode lain misalnya melalui teknik wawancara 

mendalam terhadap responden sehingga informasi yang 

diperoleh  dapat  lebih  bervariasi  jika  dibandingkan  dengan 

teknik kuesioner yang jawabannya telah tersedia. 
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