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ABSTRAK 

Fadila Putri Marheningrum, 1721100043. Skripsi. Program Studi 

Manajemen. Pengaruh Motivasi Kerja, Pemberian Insentif Dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan  Di Toko Roti Dahlia Klaten. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi kerja, pemberian 

insentif terhadap karyawan dan lingkungan kerja di Toko Roti Dahlia Klaten 

secara langsung maupun tidak langsung. Sempel pada penelitian ini adalah 

karyawan Toko Roti Dahlia Klaten sebanyak 41 responden. Metode pengumpulan 

data dilakukan dengan cara penyebaran kuesoner tertulis pada responden. Data 

yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan alat bantu SPSS Versi 20. 

Analisis korelasi, analisis ini meliputi analisi deskriptif, uji validitas, uji reabilitas, 

analisis kerolasi, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel Motivasi Kerja, 

pemberian insentif kerja, dan lingkungan kerja secara persial dan simultan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan Toko Roti 

Dahlia Klaten. Variabel karyawan dipengaruhi oleh variabel motivasi, variabel 

insentif dan lingkungan kerja sebesar 34% sedang sisanya yaitu 66% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang belum diteliti. 

Kata Kunci : Motivasi kerja, Insentif, Lingkungan Kerja dan Kinerja 

Karyawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 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 pada tingkat 
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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 Toko Roti Dahlia 

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

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 
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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 karyawan kepada perusahaan. Apabila 

insentif diberikan tepat, maka insentif akan meningkatkan kinerja karyawan 

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 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. 
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Toko Roti Dahlia Klaten adalah sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang Cake dan Bakery Kabupaten Klaten yang terletak di Jl.Pemuda Utara 

No.15 Klaten. Toko Roti Dahlia Klaten merupakan salah satu Toko Roti di 

Daerah Kabupaten Klaten yang enak, sehat, halal, dan bergizi. 

 Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang cake dan bakery 

yang menyediakan berbagai jenis hantaran dan roti, guna membantu meengkapi 

kebutuhan Hantaran dalam acara pernikahan, aqiqohan, dan yang lainnya. Toko 

Roti Dahlia memberikan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan. Kondisi nyata 

yang terjadi di Toko Roti Dahlia Klaten, lingkungan kerjanya belum seluruhnya 

sesuai dengan penjelasan di atas. Tempat kerja yang cukup dengan penerangan 

cahaya, termpat kerja yang tidak bising walaupun dekat dengan jalan raya, tempat 

kerja yang memiliki halan parkir yang luas, dan memiliki berbagai fasilitah 

ruangan yang meliputi : ruang kerja office, mushola, dapur, ruang baker, toilet, 

ruang inteview, dan ruang istirahat. 

Peneliti juga melihat fenomena bahwa ada beberapa karyawan yang 

kurang bersemangat dalam melaksanakan tugas pekerjaannya yang menjadi 

tanggung jawabnya dalam artian kurang motivasi diri dalam melaksanakan 

pekerjaannya, dan lingkungan kerja yang kurang memadai antara ruangan makan 

dan ruang kerja yang menjadi satu, sehingga membuat karyawan merasa terbatas 

untuk melakukan aktivitas kerja, juga insentif karyawan yang kurang sesuai 

dengan jam kerja karyawan. 
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Keadaan demikian yang melatar belakangi penulis dalam penyusunan 

proposal dengan judul: ”PENGARUH MOTIVASI KERJA, PEMBERIAN 

INSENTIF DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN DI TOKO ROTI DAHLIA KLATEN” 

 

1.2 Alasan Pemilihan Judul 

Penulis mempunyai beberapa alasan dalam mengambil judul penelitian 

antara lain : 

1. Alasan Obyektif 

Penulis ingin mengetahui motivasi kerja, pemberian insentif terhadap 

karyawan dan lingkungan kerja pada Toko Roti Dahlia Klaten pada 

karena merupakan variabel penting dan strategis dalam mendukung 

kinerja karyawan. 

2. Alasan Subyektif 

a. Menghemat waktu tenaga dan biaya karena lokasi penelitian 

strategis sehingga mudah dijangkau. 

b. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi. 

 

1.3 Penegasan Judul 

Penegasan judul digunakan untuk menghindari kekeliruan dalam 

memahami atau menafsirkan maka dalam penelitian ini dikemukakan penegasan 

judul sebagai berikut. 
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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. Pemberian Insentif 

Nawawi (2008) insentif adalah penghargaan atau ganjaran yang 

diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas kerjanya 

tinggi, sifatnya tidak tetap sewaktu-waktu. 

3. Lingkungan Kerja 

Tulenan (2015) lingkungan kerja adalah tempat dimana pegawai 

bekerja atau tempat di mana semua kegiatan kerja berlangsung. 

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. 

1.4 Batasan Masalah 

Penulis membatasi agar tidak terjadi perluasan dan pengkaburan masalah 

karena keterbatasan waktu, biaya, tenaga serta kemampuan maka penulis 

membatasi permasalahan hanya pada pengaruh motivasi kerja, pemberian insentif 

terhadap kinerja karyawan dan lingkungan kerja di Toko Roti Dahlia Klaten 

Klaten. 
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1.5 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Toko 

Roti Dahlia Klaten? 

2. Bagaimana pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja karyawan 

Toko Roti Dahlia Klaten? 

3. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

Toko Roti Dahlia Klaten 

4. Bagaimana pengaruh motivasi kerja, pemberian insentif secara 

simultan terhadap kinerja karyawan dan lingkungan kerja pada Toko 

Roti Dahlia Klaten? 

1.6  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja secara parsial dan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada Toko Roti Dahlia Kab. Klaten. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif secara parsial dan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Toko Roti Dahlia 

Kab. Klaten. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pemberian lingkungan kerja secara persial 

dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Toko Roti 

Dahlia Kab. Klaten 

4. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, pemberian insentif secara 

simultan dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan 

lingkungan kerja pada Toko Roti Dahlia Kab. Klaten. 
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1.7  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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1.8 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 :METODE 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. 

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 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pengaruh motivasi 

kerja, lingkungan kerja dan pemberian insentif terhadap kinerja karyawan 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis kuantitatif disimpulkan sebagian besar responden 

penelitian berusia lebih dari 18 tahun sebanyak 28 responden atau 

68,29%, jumlah karyawan yang dominan berjenis kelamin perempuan, 

sebanyak 26 responden atau 61,41% dan responden yang mendominasi 

bekerja paling lama adalah 0 – 2 tahun sebanyak 27 responden atau 

65,85%. Banyaknya jumlah karyawan perempuan karena latar belakang 

perusahaan yang banyak dilakukan di lapangan sehingga lebih dominan, 

usia karyawan juga mempengaruhi kinerja karyawan. Adapun faktor 

yang mempengaruhi lama bekerja karyawan  seperti mutasi, rotasi, 

promosi dan sebagainya.  

2. Berdasarkan analisis korelasi diperoleh hasil output korelasi variabel 

motivasi kerja (X1) diperoleh sebesar 0,473 artinya motivasi kerja 

berhubungan positif terhadap kinerja karyawan (Y) dengan derajat 

hubungan sedang. Dari hasil output korelasi variabel pemberian insentif 

(X2) diperoleh sebesar 0,509 artinya ada hubungan positif terhadap 

kinerja karyawan (Y) dengan derajat hubungan sedang. Dan hasil output 
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korelasi variabel lingkungan kerja (X3) diperoleh sebesar 0,503 artinya 

bahwa ada hubungan positif terhadap kinerja karyawan (Y) dengan 

derajat hubungan sedang. 

3. Berdasarkan analisis linier berganda dihasilkan persamaan regresi linier 

berganda yaitu Y = 7,299 + 0,259 X1 + 0,187 X2 + 0,242 X3, 

menunjukkan bahwa konstanta dalam pengujian ini sebesar 7,299 berarti 

tanpa ada motivasi kerja, pemberian insentif dan lingkungan kerja akan 

terjadi kenaikan kinerja karyawan sebesar 7,299 satuan kinerja karyawan 

demikian sebaliknya. 

4. Variabel yang terdiri dari motivasi kerja, pemberian insentif dan 

lingkungan kerja  berpengaruh signifikan. Pada variabel motivasi kerja 

sebesar 0,259 satuan, pemberian insentif 0,187 satuan dan lingkungan 

kerja 0,242 satuan dengan asumsi variabel bebasnya sama dengan nol, 

sehingga jika dinaikkan satu satuan maka kinerja pegawai akan 

meningkat sebesar 0,259 untuk motivasi kerja, 0,190 satuan untuk 

ppemberian insentif dan 0,081 satuan untuk lingkungan kerja yang baik 

di toko Roti Dahlia Klaten maka akan membuat kinerja karyawan akan 

meningkat. 

5. Hasil pengujian uji t dapat diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh 

signifikan antara motivasi kerja, pemberian insentif dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan Toko Roti Dahlia Klaten, karena t hitung 

motivasi kerja = 1,693 < t tabel 2,026, t hitung pemberian insentif = 

1,467 < 2,026 dan t hitung lingkungan kerja = 1,989 < 2,026. 



66 

 

 

Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa motivasi kerja,, 

pemberian insentif, dan lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan Toko Roti Dahlia Klaten, ini ditunjukkan dari nilai t 

hitung lebih kecil dari nilai t tabel. 

6. Hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara motivasi kerja, pemberian insentif dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan Toko Roti Dahlia Klaten secara simultan, karena nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05 dan f hitung = 7,862. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ha diterima. Yang berarti terdapat pengaruh X1, X2 

dan X3 simultan terhadap Y. 

7. Koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar  0,340 atau 34%. 

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 34%. Sedangkan sisanya yaitu 66% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang belum diteliti. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang dapat penulis 

sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Perusahaan harus memperhatikan lagi bentuk motivasi kerja 

karyawan seperti prestasi, karyawan akan termotivasi lebih baik dalam 

bekerja dengan adanya penghargaan atas kemampuan dan prestasi yang 

dimiliki. Tingginya motivasi kerja bisa membuat karyawan lebih nyaman 

dan sigap dalam bekerja. 

2. Pemberian insentif Toko Roti Dahlia Klaten tetap harus diperhatikan 

untuk mencegah terjadinya rasa ketidakadilan karyawan dalam menerima 

insentif. Dengan cara mengevaluasi besarnya gaji bagi karyawan, 

menyesuaikan nilai dari gaji yang diberikan kepada karyawan dan 

menyesuaikannya dengan peraturan pemerintah agar motivasi kerja yang 

dimiliki oleh karyawan menjadi lebih tinggi dan  tentu akan 

mempengaruhi kinerja karyawan. Perusahaan juga dapat melakukan 

promosi jabatan karyawan agar tetap termotivasi untuk bekerja lebih baik 

3. Selain itu pihak perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang 

kondusif dan nyaman bagi karyawan. Dimana lingkungan kerja yang 

kondusif dan nyaman dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Meningkatkan peranan lingkungan dalam bentuk tersedianya fasilitas 

kerja antara lain instansi/perusahaan perlu menambahkan beberapa 

pealatan yang biasa dipakai sebagai penunjang kegiatan karyawan. Untuk 
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menangani suasana kerja yang baik, maka hendaknya ada kerja sama 

antara karyawan satu dengan karyawan lain. 

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, insentif, dan 

lingkungan kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan. 
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5.3 Peneliti Selanjutnya 

1. Peneliti selanjutnya dapat memilih organisasi dengan populasi yang lebih 

besar dan memperbanyak jumlah responden 

2. Peneliti diharapkan untuk menguji variabel lain yang diduga kuat dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan seperti gaya kepemimpinan, kepuasan 

kerja, atau yang lainnya. 

3. Hendaknya peneliti melakukan penggalian lebih dalam lagi mengenai 

dukungan sosial, komitmen afektif, dan kinerja karyawan melalui aspek-

aspek atau dimensinya sehingga. 

4. Dalam menentukan tempat penelitian, hendaknya tidak didasarkan pada 

alasan jarak yang dekat atau sistem pengambilan data yang mereka 

tawarkan mudah dan cepat, namun penentuan tempat penelitian 

seharusnya lebih didasarkan pada alasan status dari organisasi itu sendiri. 

Pilihlah tempat yang bonafit dengan tata kelola organisasi yang baik. 

Sehingga selain dari tujuan utama yaitu penelitian ini selesai, akan tetapi 

peneliti juga bisa mendapat proses pembelajaran diri yang mana bisa 

meningkatkan pengetahuan. 
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