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ABSTRAK 

 

 

SRI ROKHAYATI, NIM. 1221103465, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, 

Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “Pengaruh Motivasi Kerja dan 

Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Dinas 

Perhubungan Kabupaten Klaten)” 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui signifikansi pengaruh 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, 2) untuk mengetahui signifikansi 

pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, 3) untuk mengetahui 

signifikansi pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan secara simultan.  

Teknik pengumpulan data dengan angket, observasi dan studi pustaka. 

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 40 karyawan. Variabel dalam penelitian ini 

ada dua yaitu variabel bebas yaitu motivasi kerja (X1) dan lingkungan kerja (X2) 

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

analisis korelasi Product Moment. 

Berdasarkan rumus korelasi product moment dapat diketahui hubungan 

antara motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan adalah 

terdapat hubungan yang signifikan dengan diperoleh r hitung yang lebih besar dari 

r tabel yaitu 0,468 untuk motivasi kerja dan 0,364 untuk lingkungan kerja. 

Apabila dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf signifikansi 5% untuk N = 40 

sebesar 0,312 sehingga r hitung lebih besar dari r tabel (0,468 > 0,312) untuk 

motivasi kerja dan r hitung lebih besar dari r tabel (0,364 > 0,312) untuk 

lingkungan kerja, sedangkan dari perhitungan uji t dapat diketahui besarnya nilai t 

hitung 3,264 untuk motivasi kerja dan 2,41 untuk lingkungan kerja yang lebih 

besar dari nilai t tabel 2,021. Dengan arah perubahan yang positif, artinya dengan 

semakin baiknya motivasi kerja dan lingkungan kerja maka kinerja karyawan 

akan semakin meningkat. 

 

 

Keywords : Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja dan Kinerja Karyawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 diskripsi 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 mengolah dan memanfaatkan 

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

meningkatkan kinerja, perlu diperhatikan agar sumber daya manusia dapat 

bekerja secara efisien dan menampilkan kinerja yang bisa memberi 

sumbangan terhadap produktivitas merupakan masalah mendasar dari 

berbagai konsep manajemen dan kepemimpinan. 

Setiap organisasi pemerintah dituntut untuk dapat mengoptimalkan 

sumber daya manusia dan bagaimana sumber daya manusia dikelola. 

Pengelolaan sumber daya manusia tidak lepas dari faktor karyawan yang 

diharapkan dapat berprestasi sebaik mungkin demi mencapai tujuan organisasi 

pemerintah. Karyawan merupakan asset utama organisasi dan mempunyai 

peran yang strategis didalam organisasi yaitu sebagai pemikir, perencana, dan 

pengendali aktivitas organisasi. Demi tercapainya tujuan organisasi, karyawan 
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memerlukan motivasi untuk bekerja lebih rajin. 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.  

Motivasi merupakan dorongan, keinginan, hasrat dan tenaga penggerak 

yang berasal dari diri manusia untuk berbuat atau untuk melakukan sesuatu 

(Wursanto, 2005:301). Jadi pada dasarnya apabila organisasi ingin meraih 

kinerja yang optimal sesuai dengan target yang telah di tentukan maka 

organisasi 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. Jadi apabila manajemen dapat memahami 

persoalan motivasi dan mengatasinya maka organisasi akan mendapatkan 

kinerja karyawan yang optimal sesuai dengan standar yang di tentukan. 

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 
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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 bekerja dan meningkatkan kinerja karyawan. 

Lingkungan kerja dapat menciptakan hubungan kerja yang mengikat 

antara orang-orang yang ada didalam lingkungannya. Oleh karena itu, 

hendaknya diusahakan agar lingkungan kerja harus baik dan kondusif karena 

lingkungan kerja yang baik dan kondusif menjadikan karyawan merasa betah 

berada diruangan dan merasa senang serta bersemangat untuk melaksanakan 

tugas-tugasnya sehingga kepuasan kerja akan terbentuk dan dari kepuasan 

kerja karyawan tersebut maka kinerja karyawan juga akan meningkat.  

Kinerja mengacu pada prestasi kerja karyawan diukur berdasarkan 

standard atau kriteria yang telah ditetapkan organisasi. Pengelolaan untuk 

mencapai kinerja karyawan yang sangat tinggi terutama untuk meningkatkan 

kinerja organisasi secara keseluruhan.  

Semua proses kegiatan dalam bekerja pada akhirnya akan menghasilkan 

kinerja karyawan yang diinginkan sesuai dengan tujuan organisasi. Suatu 

organisasi akan membutuhkan hasil kinerja karyawannya untuk mengukur 

seberapa besar keberhasilan organisasi tersebut. Untuk menciptakan kinerja 

yang tinggi, dibutuhkan adanya peningkatan kerja yang optimal dan mampu 

mendayagunakan potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh karyawan 

guna menciptakan tujuan organisasi, sehingga akan memberikan kontribusi 

positif bagi perkembangan organisasi. Selain itu, organisasi perlu 
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memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi motivasi karyawan, 

dalam hal ini diperlukan adanya peran organisasi dalam meningkatkan 

motivasi dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif guna mendorong 

terciptanya sikap dan tindakan yang profesional dalam menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan bidang dan tanggung jawab masing – masing.  

Dalam upaya menciptakan kinerja yang tinggi bagi karyawan Dinas 

Perhubungan Kabupaten Klaten, nampaknya masih terdapat banyak kendala 

yang dihadapi sehingga sulit untuk mencapai  tujuan organisasi. Kondisi yang 

belum ideal masih ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. Dimana 

masih ada kendala lain di Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten antara lain 

karyawan datang kerja terlambat, istirahat lebih awal dan terlambat masuk 

bekerja, ada pedagang masuk ke ruangan yang menawarkan produk, 

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 yang kurang nyaman sehingga pekerjaan karyawan tidak 

dapat terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. 

Dalam kaitannya dengan kinerja karyawan, hal tersebut tentunya harus 

segera dibenahi agar para pimpinan dan bawahan pada Dinas dapat 

memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat secara lebih 

profesional. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah motivasi dan 

lingkungan kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

dalam suatu organisasi pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat 
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memberikan manfaat bagi organisasi dalam memberikan motivasi kepada 

karyawan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Berdasarkan uraian latar 

belakang tersebut diatas, maka dapat diajukan sebuah penelitian dengan judul  

“PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi pada Dinas Perhubungan 

Kabupaten Klaten) 

 

B.  Alasan Pemilihan Judul 

Alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah : 

1. Alasan Objektif 

a.  Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

motivasi kerja. Apabila karyawan termotivasi dalam bekerja maka 

kinerjanya akan meningkat dan sebaliknya apabila tidak ada motivasi 

dari karyawan akan menyebabkan kinerja karyawan menurun. 

b. Peningkatan kinerja karyawan dapat tercapai apabila kebutuhan 

karyawan dapat dipenuhi oleh instansi. Salah satu kebutuhan tersebut 

adalah kebutuhan akan lingkungan kerja yang baik, aman dan nyaman. 

Sebaliknya apabila instansi tidak memenuhinya maka kinerja 

karyawan akan menurun. 

2. Alasan Subjektif 

a. Menghemat waktu tenaga dan biaya karena lokasi penelitian mudah 

dijangkau dan merupakan tempat peneliti bekerja. 

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

Berdasarkan judul yang penulis sampaikan dalam penulisan ini, maka 

perlu penulis tegaskan istilah-istilah yang ada dalam penelitian : 

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 

Suasana lingkungan kerja adalah keadaan fisik dan non fisik ditempat 

kerja yang berkaitan dengan sistem organisasi, komunikasi, fasilitas, 

perlengkapan kerja dan keadaan lingkungan kerja, yang dapat 

mempengaruhi pekerja dalam menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan 

oleh perusahaan. 

3. Kinerja  

Yang dimaksud kinerja ialah proses kerja yang kecepatan, ketepatan dan 

kecermatan. 

 

D.  Pembatasan Masalah 

Dalam hal ini penulis akan membatasi masalah yang diteliti meliputi 

pengaruh dari motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. 
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E.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

adalah: 

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan? 

3. Secara simultan adakah pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja 

dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan? 

 

F.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh motivasi kerja dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan secara simultan. 

 

G.  Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang 

ada tidaknya pengaruh antara motivasi kerja dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan. 
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2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pimpinan Dinas 

Perhubungan Kabupaten Klaten guna peningkatkan dan perbaikan 

kinerja para karyawan dengan cara memanipulasi variabel-variabel 

yang berpengaruh pada kinerja karyawan.  

b. Hasil penelitian ini juga merupakan kontribusi praktis untuk 

memotivasi karyawan atau bawahan dalam meningkatkan kinerjanya. 

Dengan demikian ada kontribusi yang cukup memadahi dalam 

meningkatkan motivasi kerja yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 

 

H.  Hipotesis 

Hipotesis identik pengertiannya dengan dugaan awal yang bersifat 

sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini, penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Secara simultan ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 
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I.  Sistematika Penulisan 

Bab I  Pendahuluan berisi latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka berisi manajemen sumber daya manusia, motivasi 

kerja, lingkungan kerja, tinjauan tentang kinerja serta penelitian 

terdahulu.  

Bab III Metode Penelitian berisi tentang metode-metode yang dilakukan 

dalam penelitian serta gambaran umum perusahaan yang berisi 

tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi, aspek-aspek kegiatan 

perusahaan. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan berisi tentang analisis data dan pembahasan 

yang berisi tentang penyajian data dan analisis data penelitian. 

Bab V Simpulan dan Saran berisi kesimpulan dari keseluruhan bab skripsi 

yang ada beserta saran-sarannya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

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

yang diharapkan dapat memberikan suatu solusi terhadap peningkatan kinerja 

karyawan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. 

 

A. Simpulan 

1. Berdasarkan rumus korelasi product moment dapat diketahui pengaruh 

antara motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan dengan diperoleh r 

hitung sebesar 0,468 untuk variabel motivasi kerja (X1) dan r hitung 

sebesar 0,364 untuk variabel lingkungan kerja apabila dikonsultasikan 

dengan r tabel pada taraf signifikansi 5% untuk N = 40 sebesar 0,312 

sehingga r hitung lebih besar dari r tabel 

2. Dari perhitungan dengan analisis regresi dapat diperoleh persamaan 

regresi Y = 5,73 + 0,84X untuk variabel kompensasi (X1) yang artinya a = 

5,73 (konstanta) tanpa ada motivasi kerja masih ada kinerja karyawan 

sebesar 5,73 satuan.  b = 0,84 (slope) jika motivasi kerja naik 1 satuan 

maka kinerja karyawan juga naik 0,84 satuan. Sedangkan persamaan 

regresi untuk variabel lingkungan kerja (X2)  Y = 22,19 + 0,45X yang 

artinya a = 22,19 (konstanta) tanpa lingkungan kerja yang baik masih ada 

kinerja karyawan sebesar 22,19 satuan.   b = 0,45 (slope) jika lingkungan 

kerja naik 1 satuan maka kinerja karyawan juga naik 0,45 satuan 
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3. Dari perhitungan uji t dapat diketahui besarnya nilai t hitung 3,264 untuk 

variabel motivasi kerja (X1) yang lebih besar dari nilai t tabel 2,021 dan 

2,41 untuk variabel lingkungan kerja (X2). Dengan demikian berarti 

hipotesis diterima sehingga terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

antara motivasi kerjai dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan.  

 

B. Saran-saran 

1. Dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan, Dinas Perhubungan 

Kabupaten Klaten sebaiknya mampu menerapkan berbagai kebijakan yang 

berkaitan dengan motivasi dan lingkungan kerja. Upaya yang dilakukan 

misalnya memberikan dorongan kepada karyawan dalam meningkatkan 

kualitas dan kuantitas hasil kerja melalui pemberian penghargaan atas 

prestasi, kebijakan pemberian tunjangan ataupun bonus yang lebih baik, 

serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik sehingga karyawan 

bisa bekerja dengan lebih baik. 

2. Sebaiknya mulai melakukan analisa atas tiap-tiap karyawan dari berbagai 

level dan lakukanlah identifikasi akan hal-hal yang dapat meningkatkan 

motivasi kerja karyawan. Peningkatan motivasi kerja karyawan akan 

berbanding lurus dengan peningkatan keberhasilan instansi yang tentunya 

akan diikuti juga dengan peningkatan penghasilan instansi. 

3. Lingkungan kerja yang kondusif, aman dan nyaman harus selalu 

diusahakan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. Hal ini 

bertujuan agar karyawan merasa nyaman dalam bekerja sehingga 
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efektivitas kerjanya meningkat dengan demikian akan dapat meningkatkan 

kinerjanya. 

4. Kuesioner maupun variabel penelitian dalam penelitian selanjutnya 

ditambah agar hasil penelitian selanjutnya lebih valid lagi. 
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