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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

1. Kristanti (2012) 

Penelitian dari Kristanti (2012) bertujuan untuk menganalisa pengaruh lingkungan 

kerja dan job insecurity terhadap motivasi kerja dan dampaknya pada kinerja 

karyawan Outsourcing di Mall Lippo Cikarang. Metode analisa yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah korelasi pearson dan path analysis. Data diperoleh dari 

penilaian karyawan melalui kuesioner dan wawancara. Hasil yang dicapai dalam 

penelitian ini adalah mengetahui bahwa Job Insecurity memiliki hubungan yang 

lemah dan pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja dan kinerja 

karyawan. Sedangkan lingkungan kerja memiliki hubungan yang cukup kuat dan 

signifikan terhadap motivasi kerja dan kinerja karyawan. 

2. Shidiqiyah (2010) 

Penelitian Shidqiyah (2010) dilakukan di DELTA Super Store Kraksaan. Subjek 

penelitian ini adalah karyawan DELTA Super Store Kraksaan bagian penjualan 

(pramuniaga) yang berjumlah 100 orang. Sedangkan sampelnya diambil sebanyak 

80 orang dengan teknik pengambilan sampel simple random sampling. Analisis 

data yang digunakan adalah analisis regresi berganda (multiple regression 

analysis). Penelitian ini memiliki variabel bebas yaitu Lingkungan Kerja Fisik 

(X1) dan Lingkungan Kerja Non Fisik (X2), variabel terikat Motivasi Kerja (Y). 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan aplikasi program SPSS for 

windows 16.0. Hasil penelitian ini menunjukkan Lingkungan Kerja Fisik (X1) 
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memiliki pengaruh signifikan terhadap Motivasi Kerja (Y), Lingkungan Kerja 

Non Fisik (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap Motivasi Kerja. 

3. Lee dan Kulviwat (2008)  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lee dan Kulviwat (2008) dengan 

Judul :” Korean Workers’ Motivation Tools: Commitment and Incentive-Based 

Motivation and Their Relative Impact on Behavioral Work Outcome”. Penelitian 

tersebut menguji hubungan antara komitmen (organisasi dan pekerjaan), motivasi 

(intrinsik dan ekstrinsik), dan hasil kerja (usaha dan kecenderungan untuk 

meninggalkan perusahaan) menggunakan sampel di Korea Selatan sebanyak 

3.302 responden. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

stuctural equation model (SEM). Dengan fokus pada dampak relatif loyalitas 

berbasis komitmen dan insentif berbasis motivasi perilaku, studi ini menyoroti 

budaya Konfusianisme dan teori harapan. Menggunakan data survei, dukungan 

ditemukan untuk semua hipotesis, sehingga motivasi ekstrinsik dan intrinsik 

ditemukan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja. 

4. Rayyan (2012) 

Berdasarkan penelitian Rayyan (2012) dengan judul Pengaruh Motivasi Terhadap 

Kinerja Karyawan pada PT. HSM Suzuki Malang. Penelitian tersebut menguji 

hubungan antara motivasi terhadap kinerja karyawan dengan menggunakan 

seluruh populasi sebanyak 60 orang sebagai sampel dalam penelitian ini. Teknik 

analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa variabel 

motivasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan.  
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2.2  Definisi Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah sebuah kawasan atau tempat untuk bekerja. 

Adapun pengertian lingkungan kerja memiliki beberapa definisi yang 

dikemukakan oleh para pakar diantaranya dikemukakan oleh Render dan Heizer 

(2001:239) yang mendefinisikan lingkungan kerja sebagai “tempat bekerja yang 

mempengaruhi hasil kerja dan mutu kehidupan kerja mereka.” 

Sedarmayanti (1996:21) mendefinisikan lingkungan kerja sebagai ”semua 

keadaan yang terdapat disekitar tempat kerja yang akan mempengaruhi karyawan 

baik secara langsung atau tidak langsung terhadap pekerjaannya”. Hal tersebut 

senada dengan pengertian lingkungan kerja yang dikemukan oleh Saydam 

(2000:226) yang mendefinisikan lingkungan kerja sebagai “keseluruhan sarana 

prasarana kerja yang ada disekitar karyawan yang sedang melaksanakan pekerjaan 

yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan itu sendiri.” 

Menurut Peter dan Olson dalam Sumarwan (2003:271) ‘Lingkungan 

terbagi ke dalam dua dimensi, yaitu lingkungan fisik dan sosial’. Lingkungan 

kerja fisik adalah segala sesuatu yang bersifat nyata yang berkenaan dengan 

kondisi tempat atau ruangan dan kelengkapan material atau peralatan yang 

diperlukan karyawan untuk bekerja. Sedangkan lingkungan non fisik berkenaan 

dengan suasana sosial atau pergaulan (komunikasi) antar personel di lingkungan 

unit kerja masing-masing atau dalam keseluruhan organisasi kerja. Adapun 

definisi lingkungan kerja fisik menurut Gie (2000:210) mengemukakan bahwa 

“Lingkungan fisik merupakan segenap faktor fisik yang bersama-sama merupakan 

suatu suasana fisik yang melingkupi suatu tempat kerja”. Sementara 

Mangkunegara (2005:105) mendefinisikan lingkungan kerja fisik sebagai 
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“Kondisi tempat karyawan bekerja yang mencakup: teknik penerangan, suhu 

udara, suara kebisingan, penggunaan warna, dan ruang gerak yang diperlukan”. 

Definisi tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Nitisemito 

(1994:183) yang mendefinisikan lingkungan kerja fisik sebagai “Segala sesuatu 

yang ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang di bebankan, misalnya kebersihan, pencahayaan, 

sirkulasi udara, suhu ruangan dan tingkat kebisingan.   

Berdasarkan definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan kerja fisik adalah kondisi fisik yang terdapat disekitar tempat kerja 

dimana para karyawan beraktivitas dan menghasilkan produktivitas sehari-

harinya. 

2.2.1 Lingkungan Kerja Fisik 

Secara genetis setiap individu mempunyai kemampuan untuk 

menyesuaikan diri terhdap lingkungannya. Lingkungan kerja dapat dikatakan 

sesuai apabila karyawan dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal. 

Menurut Nitisemito (1994:184) “…terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya suatu lingkungan kerja fisik antar lain pencahayaan, pewarnaan, 

pertukaran udara, kebisingan, kebersihan, dan keamanan”. 

1. Pencahayaan 

Pencahayaan adalah faktor penting dalam lingkungan kerja. Karena 

dengan pencahayaan yang baik akan membantu dalam menyelesaikan tugas 

dengan lebih efektif. Hal tersebut senada dengan pengertian pencahayaan Menurut 

Keputusan Menteri Kesehatan No.1405 tahun 2002, yang mendefinisikan 



11 
 

”Pencahayaan sebagai jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan 

untuk melaksanakan kegiatan secara efektif”. 

Pencahayaan pada dasarnya terbagi ke dalam dua jenis, yaitu cahaya alami 

dari sinar matahari dan pencahayaan buatan dari lampu listrik/ neon. Bangunan 

ruang kantor harus memiliki desain tata cahaya yang baik dalam konstruksinya, 

terutama dalam mempertimbangkan jumlah sinar matahari yang dapat masuk ke 

dalamnya. Sinar matahari yang masuk harus dapat diatur keseimbangannya 

sehingga tidak menyilaukan mata pekerja. dan tidak menciptakan cahaya yang 

terlalu terik dan membuat suhu menjadi panas. 

Selain cahaya matahari, sumber penerangan lainnya ialah lampu neon. 

Lampu neon merupakan sumber pencahayaan untuk penerangan di malam hari 

dan terutama untuk ruangan kerja yang gelap dan tidak terkena sinar matahari. 

menurut Gie (2000:212) teknik pencahayaan dapat dibedakan menjadi empat 

macam yaitu : 

a. Pencahayaan Langsung (direct lighting) 

Cahaya ini memancarkan langsung dari sumbernya kearah permukaan meja. 

Apabila dipakai lampu biasa, cahaya bersifat sangat tajam dan bayangan yang 

ditimbulkan sangat tegas. Cahaya ini lekas menimbulkan kelelahan pada mata. 

Biasanya ini merupakan cahaya yang paling tidak disukai. 

b. Pencahayaan Setengah Langsung (semi direct lighting) 

Cahaya ini memancar dari sumbernya dengan melalui tudung lampu yang 

biasanya terbuat dari gelas yang berwarna seperti susu. Cahaya ini tersebar 

sehingga bayangan yang ditimbulkan tidak begitu tajam. Akan tetapi kebanyakan 

cahaya tetap langsung jatuh ke permukaan meja dan memantul kembali ke arah 
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mata pekerja, sehingga hal ini masih kurang memuaskan walaupun sudah lebih 

baik daripada cahaya langsung. 

c. Pencahayaan Setengah Tak Langsung (semi indirect lighting) 

Penerangan ini terjadi dari cahaya yang sebagian besar merupakan pantulan dari 

langit-langit dan dinding ruangan, sebagian lagi terpancar memalui tudung kaca. 

Cahaya ini sudah lebih baik daripada cahaya setengah tidak langsung karena Sifat 

dan bayangan yang diciptakan sudah tidak begitu tajam bila dibandingkan dengan 

cahaya setengah langsung. 

d. Pencahayaan Tidak Langsung (indirect lighting) 

Cahaya ini dari sumbernya memancar ke arah langit-langit ruangan, kemudian 

baru dipantulkan ke arah meja. Hal ini memberikan cahaya yang lunak dan tidak 

memberikan bayangan yang tajam. Sifat cahaya ini benar-benar sudah lunak, tidak 

mudah menimbulkan kelelahan mata karena cahaya tersebar merata keseluruh 

penjuru. Sistem penerangan ini merupakan system penerangan yang terbaik. 

“Pencahayaan harus menggunakan teknik yang tepat karena jika pencahayaan 

terlalu silau/redup akan menyebabkan kelelahan fisik dan mental bagi para 

karyawan atau pekerjanya” (Notoatmodjo, 2003:123). Setiap pekerjaan memiliki 

kebutuhan akan intensitas cahaya yang berbeda. 

Keuntungan penerangan yang baik menurut Moekijat (2002:136) adalah : 

1. Perpindahan karyawan berkurang 

2. Semangat kerja lebih tinggi 

3. Prestise lebih besar 

4. Hasil pekerjaan lebih banyak 

5. Kesalahan berkurang 
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6. Keletihan berkurang 

Keuntungan tersebut dapat terwujud bila mutu penerangan yang ada 

bermutu baik. Penerangan yang bermutu baik adalah penerangan yang secara 

relatif tidak menyilaukan mata dan dipancarkan secara merata. Pencahayaan yang 

baik akan membantu karyawan dalam bekerja sementara pencahayaan yang buruk 

pada lingkungan kerja bukan saja akan menambah beban kerja karena 

mengganggu pelaksanaan pekerjaan tetapi juga menimbulkan rasa malas untuk 

menyelesaikan pekerjaan. Dengan mengatur teknik pencahayaan yang baik dan 

cahaya minimal yang tepat akan menciptakan semangat dalam diri karyawan 

untuk menyelesaikan pekerjaannya. 

 

2. Pewarnaan 

Pemilihan dan komposisi warna yang serasi dapat mempengaruhi mood 

dan meningkatkan semangat kerja para karyawan. Hal tersebut didasarkan pada 

psikologi tentang warna yang menyebutkan bahwa warna tertentu akan dapat 

merangsang jiwa seseorang, karena warna memiliki getaran-getaran yang berbeda 

satu dengan lainnya. 

Warna memiliki efek pada keadaan psikologis seorang pekerja, yakni 

dapat memotivasi karyawan dalam bekerja. Oleh karena itu pemilihan warna 

dalam ruang kerja harus diperhatikan karena merupakan faktor pendorong 

motivasi dalam bekerja. 

Menurut Jemmy (2003) “warna-warna yang lembut akan cocok dengan 

suasana kerja antara lain: abu-abu cerah, kream, warna gading (broken white), dan 

warna lembut lainnya yang memiliki tingkat pantul cahaya yang dianjurkan”. Hal 
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tersebut senada dengan pendapat Nitisemito (1994:185) yang menyebutkan bahwa 

“warna-warna dingin dan lembut, misalnya coklat muda/krem abu-abu muda, 

hijau dan putih sangat cocok untuk pewarnaan ruang kerja karyawan” 

Masalah warna sebenarnya bukan hanya pewarnaan dindingnya saja 

melainkan lebih luas dari itu, seperti pewarnaan mesin-mesin, peralatan, bahkan 

pewarnaan seragam kerja juga perlu diperhatikan. Menurut Moekijat (2002:143) 

keuntungan penggunaan warna yang baik adalah: “(1) Memungkinkan kantor 

menjadi tampak menyenangkan dan menarik pemandangan. (2) Mempunyai 

pengaruh tidak langsung terhadap produktivitas karyawan.” 

 

3. Pertukaran udara 

Pertukaran udara dan suhu dalam ruangan menjadi faktor penting dalam 

mendukung kelancaran proses kerja karyawan. Ahyari (1994:165) menyatakan 

bahwa “Suhu udara merupakan salah satu kondisi kerja yang dapat dipersiapkan 

oleh manajemen perusahaan agar karyawan dapat bekerja dengan menggunakan 

seluruh kemampuannya sehingga mendapat hasil yang optimal”. 

Dengan suhu dan sistem pertukaran udara yang baik akan menciptakan 

kadar oksigen yang cukup dalam ruangan, dan pada akhirnya hal tersebut akan 

dapat mempengaruhi hasil kerja karyawan. Menurut Suma’mur (2005) 

“Lingkungan kerja yang udaranya kurang kadar oksigen mengakibatkan 

terjadinya gangguan kesehatan, penyakit dan kecelakaan”. 

Untuk menimbulkan pertukaran udara yang baik, ventilasi udara harus 

diperhatikan. “Ventilasi harus dibuat lebar sehingga dapat terjadi pertukaran udara 

yang baik dan menyehatkan badan” (Nitisemito, 1994:193). Jika kondisi di dalam 
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ruang kantor yang kemungkinannya penuh dengan karyawan, sangatlah perlu 

diperhatikan mengenai pertukaran udara yang baik dan penggunaan alat pendingin 

(AC) terutama dalam ruang kerja yang penuh sesak. Karena dengan adanya 

pertukaran udara yang cukup akan memberikan kesegaran fisik bagi karyawan.  

Sebaliknya kurangnya pertukaran udara akan menimbulkan suasan ruangan yang 

pengap, yang pada akhirnya akan menyebabkan turunnya minat kerja sehingga 

tidak ada motivasi di dalam melakukan tugas dan pekerjaan mereka. Keuntungan 

udara yang baik menurut Moekijat (2002:145) adalah : 

1) Produktivitas yang lebih tinggi. 

2) Mutu pekerjaan yang lebih tinggi. 

3) Kesenangan dan kesehatan karyawan yang bertambah. 

4) Kesan yang menyenangkan bagi para karyawan 

 

4. Kebersihan 

Kebersihan lingkungan sangat perlu diperhatiakn karena ketika karyawan 

sedang bekerja dan membutuhkan konsentrasi tinggi, akan sangat sulit jika 

keadaan ruangan kerja kotor, bau dan berantakan. “Lingkungan kerja yang bersih 

pasti menimbulkan rasa senang, dan rasa senang ini akan dapat mempengaruhi 

seseorang untuk lebih termotivasi dalam bekerja” (Nitisemito, 1994:191). 

Oleh karena itu kebersihan dalam lingkungan kerja perlu diperhatikan 

ruang lingkupnya bukan hanya kebersihan di dalam ruang kerja, melainkan di luar 

ruang kerja. Misalnya kamar kecil yang berbau tidak enak akan mengganggu dan 

menimbulkan rasa kurang nyaman bagi karyawan dalam menggunakannya. Untuk 
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itu, kebersihan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan saja, 

melainkan juga menjadi tanggung jawab semua karyawan yang menggunakannya. 

5. Keamanan 

Menurut Nitisemito (1994:194) “Rasa aman akan menimbulkan 

ketenangan dalam bekerja, dan ketenangan akan mendorong semangat dan 

motivasi dalam kerja”. Dalam hal ini ialah keamanan terhadap milik pribadi 

karyawan. Misalnya kendaraan pribadi karyawan yang tidak diawasi dengan baik 

dan tidak adanya pemberian jaminan keamanan pada karyawan ketika mereka 

bekerja, akan membuat mereka merasa tidak terlindungi, tidak ada ketenangan, 

dan selalu merasa dibayang-bayangi oleh rasa takut tidak aman. 

Hal ini secara psikologis akan mengganggu mental dan menghambat 

konsentasi sehingga hasil pekerjaan tidak maksimal. Apabila perusahaan dapat 

memberiakn jaminan keamanan, maka ketenangan dalam bekerja akan timbul.  

Oleh karena itu keamanan dinilai sangat penting guna memberikan kenyamanan 

bagi karyawan dalam bekerja, sehingga dapat memberikan hasil kerja yang 

optimal. 

6. Kebisingan 

Kebisingan adalah bunyi yang tidak dikehandaki oleh telinga. tingkat 

kebisingan yang tinggi adalah faktor yang dapat menurunkan motivasi kerja 

seseorang karena dengan adanya kebisingan dapat mengganggu konsentrasi dalam 

bekerja, sehingga pekerjaan yang dilakukan akan mengalami banyak kesalahan. 

Ada 3 aspek yang menentukan kualitas bunyi yang bisa menentukan tingkat 

gangguan pada manusia yaitu: 

a. Lama waktu bunyi tersebut terdengar. 
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b. Intentitas biasanya diukur dalam satuan desibel (dB) yang menunjukan 

besarnya arus energi per satuan luas. 

c. Frekuensi suara yang menunjukan jumlah dari gelombang-gelombang suara 

yang sampai ke telinga kita setiap detik dinyatakan dalam jumlah getaran per 

detik (Hz). 

Dalam jangka panjang tingkat bunyi yang mengganggu dapat merusak 

pendengaran, menyebabkan terjadi kesalahan dalam komunikasi dan akan 

berpengaruh pada emosi karyawan yang bila tidak diantisipasi maka akan 

menimbulkan stres dalam bekerja. Hal tersebut senada dengan pendapat Moekijat 

(2002:146) yang menyatakan bahwa “kebisingan yang berkepanjangan dapat 

menyebebkan 1) Gangguan mental dan syaraf karyawan, 2) Kesulitan 

mengadakan konsentrasi, 3) Kelelahan yang bertambah dan semangat kerja yang 

berkurang”. 

Setiap pekerjaan tentunya membutuhkan konsentrasi, maka sebaiknya ruang kerja 

dihindarkan dari segala kebisingan. Agar kebisingan tidak mengganggu kesehatan 

atau membahayakan perlu diambil tindakan sebagai berikut : 

a. Pengaturan tata letak ruang harus sedemikian rupa agar tidak menimbulkan 

kebisingan. 

b. Sumber bising dapat dikendalikan dengan cara antara lain : meredam, 

menyekat, pemindahan, pemeliharaan, penanaman pohon, membuat bukit buatan, 

dan lain-lain 
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2.3 Motivasi 

2.3.1 Pengertian Motivasi 

Jika membicarakan motivasi maka muncullah satu situasi yang saling 

mendukung tentang pengertian motivasi. Hal tersebut disebabkan karena adanya 

kesepakatan secara umum mengenai pengertian motivasi. Beberapa pengertian 

motivasi menurut para ahli: 

Menurut Robbins, et al., (2007: 222) motivasi adalah proses yang 

menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan. 

Menurut Mathis, et al., (2001: 89) motivasi adalah hasrat di dalam 

seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan. 

Menurut Hasibuan (2008: 141) motivasi adalah cara untuk mengarahkan 

daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif berhasil 

mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. 

Menurut Flippo dalam Hasibuan (2008: 143) motivasi adalah suatu 

keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara 

berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan tujuan organisasi sekaligus 

tercapai. 

Menurut Terry dalam Hasibuan (2008: 145) motivasi adalah keinginan 

yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan 

tindakan-tindakan. 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah 

suatu dorongan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan (karyawannya) untuk 

mengingkatkan keinginan yang kuat dalam bekerja sehingga tujuan dari 

perusahaan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. 
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2.3.2 Tujuan Motivasi 

Menurut Hasibuan (2008: 146) tujuan motivasi adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan 

2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

3. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan 

4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan 

5. Mengefektifkan pengadaan karyawan 

6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik 

7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan 

8. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan 

9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya 

10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku 

 

2.3.3 Asas-Asas Motivasi 

Menurut Hasibuan (2008: 146-147) asas-asas motivasi antara lain: 

1. Asas mengikutsertakan 

Asas ini berarti mengajak karyawan untuk berpartisipasi dan memberikan 

kesempatan bawahan untuk mengemukakan pendapatnya dalam proses 

pengambilan keputusan. 

2. Asas komunikasi 

Asas komunikasi memiliki arti menginformasikan secara jelas tentang tujuan 

yang ingin dicapai oleh perusahaan ataupun karyawan, cara-cara mengerjakan 

tugas dan kewajiban dan kendala-kendala yang dihadapi. 
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3. Asas pengakuan 

Asas ini berarti memberikan penghargaan, pujian dan pengakuan yang tepat 

serta wajar kepada bawahan atas prestasi kerja yang dicapainya. 

4. Asas wewenang yang didelegasikan 

Maksud dari asas ini adalah memberikan kewenangan dan kepercayaan diri 

karyawan bahwa dengan kemampuan dan kreativitasnya, karyawan mampu 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan baik. 

5. Asas adil dan layak 

Asas adil dan layak ini memberikan pengertian bahwa alat dan jenis motivasi 

yang diberikan harus berdasarkan prinsip “keadilan dan kelayakan” terhadap 

seluruh karyawan. 

6. Asas perhatian timbal balik 

Asas ini artinya adalah ketika bawahan berhasil mencapai tujuan yang telah 

ditentukan dengan baik maka pimpinan harus bersedia memberikan alat dan 

jenis motivasi sehingga kerja sama kedua belah pihak saling menguntungkan. 

 

2.3.4 Jenis-jenis Motivasi 

Hasibuan (2008: 150) membagi jenis-jenis motivasi menjadi dua yaitu: 

1. Motivasi positif, yaitu proses untuk mempengaruhi orang lain agar 

menjalankan sesuatu yang kita inginkan dengan cara menawari sesuatu yang 

bernilai seperti imbalan berupa uang, pujian, dan kemungkinan menjadi 

karyawan tetap. 

2. Motivasi negatif, yaitu proses untuk mempengaruhi seseorang agar mau 

melakukan sesuatu yang kita inginkan dengan menggunakan teguran-teguran 
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ancaman akan di PHK atau ancaman diturunkan pangkatnya jika kinerja orang 

yang bersangkutan dinilai buruk. 

Porter dan Miles mengemukakan suatu pandangan sistem mengenai 

motivasi. Menurut Stoner dan Freeman (1994: 431) yang mengutip pendapat dari 

Porter dan Miles menyebutkan bahwa sistem motivasi yang membahas seluruh 

rangkaian kekuatan sistem yang beroperasi pada karyawan harus dipertimbangkan 

agar perilaku karyawan dapat dipahami secara memadai. 

Porter dan Miles menjelaskan bahwa sistem motivasi mencakup tiga 

faktor karakteristik yang meliputi karakteristik individu, karakteristik pekerjaan 

dan karakteristik situasi kerja (Stoner dan Freeman: 1994: 87).  

a. Karakteristik Individu 

Karakteristik individu adalah minat, sikap dan kebutuhan yang dibawa 

seseorang ke dalam situasi kerja. Setiap orang berbeda dalam karakteristik ini, 

oleh karena itu motivasinyapun akan berbeda setiap orang. Ada orang 

menginginkan prestise, dimotivasi oleh sebuah pekerjaan dengan nama yang 

mengesankan. Ada orang yang menginginkan uang, dimotivasi dengan 

mendapatkan gaji yang tinggi. 

b. Karakteristik Pekerjaan 

Karakteristik pekerjaan adalah sifat dari tugas karyawan yang meliputi jumlah 

tanggung jawab, macam tugas dan tingkat kepuasan yang diperoleh dari 

karakteristik pekerjaan itu sendiri. Sebuah pekerjaan yang secara intrinsik 

memuaskan akan lebih memotivasi bagi kebanyakan orang daripada sebuah 

pekerjaan yang tidak memuaskan. 
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c. Karakteristik Situasi Kerja 

Karakteristik situasi kerja adalah faktor-faktor dalam lingkungan kerja 

seseorang. Apakah rekan kerja mendorong individu untuk bekerja dengan 

standar tinggi atau mendorong dengan produktifitas rendah. Apakah atasan 

menghargai kinerja tinggi atau mengabaikannya. Apakah kultur organisasi 

membantu perkembangan perhatian untuk para anggota organisasi yang 

bersangkutan atau ia mendorong formalitas yang kaku dan acuh tak acuh. 

Secara ringkas perangkat variabel karakteristik situasi kerja yang 

mempengaruhi motivasi terdiri dari kategori tindakan, kebijakan, serta kultur 

organisasi sebagai keseluruhannya dan lingkungan kerja terdekat. Selanjutnya 

di tunjukkan dalam tabel berikut : 

Tabel 2.1  
Variabel yang mempengaruhi Motivasi dalam Lingkungan Organisasi. 

Karakteristik Individu Karakteristik 
Pekerjaan 

Karakteristik Situasi 
Kerja 

1. Minat 
2. Sikap 

• Terhadap diri 
sendiri 

• Terhadap 
pekerjaan 

• Terhadap aspek-
aspek situasi 
kerja 

3. Kebutuhan 
• Keamanan 
• Sosial 

1. Tipe imbalan 
intrinsik 

2. Tingkat otonom 
3. Jumlah umpan balik 

langsung kinerja 
4. Tingkat variasi 

tugas 

1. Hubungan rekan 
kerja 

2. Hubungan atasan 
bawahan 

3. Kompensasi 
4. Kultur 

Sumber : Lyman W. Porter dan Raymond E. Miles dalam Stoner, (1994) 

Kebijakan personalia, seperti skala upah dan tunjangan pegawai (cuti, 

pensiun dan sejenisnya), umumnya mempunyai dampak yang kecil terhadap 

kinerja individu. Namun kebijakan ini benar-benar mempengaruhi keinginan 

karyawan untuk tetap bergabung atau meninggalkan organisasi yang bersangkutan 
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dan kemampuan organisasi menarik karyawan baru (Porter dan Miles dalam 

Stoner: 1994). 

Porter dan Miles menjelaskan bahwa sistem imbalan atau sistem balas 

jasa organisasi memandu tindakan-tindakan yang umumnya mempunyai dampak 

yang besar terhadap motivasi dan kinerja karyawan. Kenaikan gaji, bonus, dan 

promosi dapat menjadi motivator yang kuat bagi kinerja seseorang bila dikelola 

secara efektif. Upah dan kompensasi harus membenarkan, dalam benak karyawan, 

upaya tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja, upah secara 

langsung harus dikaitkan dengan peningkatan kinerja sehingga jelas mengapa 

upah tersebut diberikan, dan upah harus dilihat sebagai sesuatu yang adil oleh 

orang lain dalam kelompok kerja sehingga mereka tidak akan merasa dengki dan 

membalas dendam dengan menurunkan prestasi mereka sendiri (Stoner: 1994). 

Kultur organisasi yang terdiri norma, nilai dan keyakinan bersama para 

anggotanya dapat meningkatkan atau menurunkan prestasi individu. Kultur yang 

membantu perkembangan rasa hormat pada karyawan, yang melibatkan mereka 

dalam proses pengambilan keputusan, dan yang memberi mereka otonomi dalam 

merencanakan dan melaksanakan tugas mendorong prestasi yang lebih baik dari 

pada kultur yang dingin, acuh tak acuh dan sangat ketat. 

Lingkungan kerja non fisik meliputi sikap dan tindakan rekan dan 

penyelia serta iklim yang diciptakan. Banyak penelitian menemukan bahwa 

kelompok rekan kerja dapat mempunyai pengaruh besar terhadap motivasi dan 

kinerja manusia, karena tercipta nuansa persahabatan, keakraban, satu rekan kerja 

dan bertingkah laku sesuai dengan nilai dan norma rekan kerja. Penyelia terdekat 

sangat mempengaruhi motivasi dan kinerja karyawan dengan suri tauladan, 
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intruksi , imbalan dan sanksi yang berkisar dari pujian, peningkatan upah, dan 

promosi sampai dengan kritik, penurunan pangkat dan pemecatan. 

Sistem motivasi tersebut digunakan karena perspektif sistem dari 

motivasi ini merupakan perspektif yang berguna bagi perusahaan untuk 

mengetahui motivasi kerja karyawan. 

Karakteristik individu terdiri atas minat, sikap dan kebutuhan yang 

dibawa seseorang ke tempat kerjanya. Karakteristik pekerjaan merupakan sikap, 

tugas karyawan yang meliputi jumlah tanggung jawab, macam tugas, dan tingkat 

kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan itu sendiri. Sedangkan karakteristik 

situasi kerja terdiri dari dua hal, yaitu lingkungan kerja terdekat dan tindakan 

organisasi sebagai satu kesatuan. 

 

2.3.5 Metode Motivasi 

Hasibuan (2008: 149) mengklasifikasikan metode motivasi menjadi dua 

yaitu: 

1. Motivasi langsung (direct motivation) 

Yakni motivasi (materiil dan non materiil) yang diberikan secara langsung 

kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta 

kepuasannya. 

2. Motivasi tak langsung (indirect motivation) 

Yakni motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang 

mendukung serta menunjang gairah kerja/kelancaran tugas sehingga karyawan 

betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. 
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2.3.6 Alat-alat Motivasi 

Menurut Hasibuan (2008: 149-150) alat-alat motivasi (daya perangsang) 

yang diberikan kepada bawahan biasanya berupa: 

1. Material incentive 

Adalah motivasi yang bersifat materiil sebagai imbalan prestasi yang 

diberikan oleh karyawan dan biasanya berbentuk uang dan barang-barang. 

2. Nonmaterial incentive 

Adalah motivasi (daya perangsang) yang tidak berbentuk materi dan biasanya 

berupa penempatan karyawan yang tepat, pekerjaan yang terjamin, piagam 

penghargaan, bintang jasa dan perlakuan yang wajar. 

 

2.4 Kinerja Karyawan 

2.4.1 Definisi Kinerja Karyawan 

Menurut Mathis dan Jackson (2006:78), menyatakan bahwa kinerja pada 

dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Kinerja 

adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi 

kepada organisasi yang antara lain termasuk: 

a. Kuantitas output 

b. Kualitas output 

c. Jangka waktu output 

d. Kehadiran di tempat kerja 

e. Sikap kooperatif 

Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-

indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. 
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Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). 

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 

2009:67). 

Menurut Sulistiyani (2003 : 223) “Kinerja seseorang merupakan 

kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari 

hasil kerjanya”. 

Malayu S.P. Hasibuan (2006:34) mengemukakan “kinerja (prestasi kerja) 

adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas 

tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan serta waktu”. 

Rivai ( 2004 : 309) mengemukakan bahwa kinerja  merupakan perilaku 

yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang 

dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. 

2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Mathis (2006:113) menyatakan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 

bagaimana individu yang ada dalam bekerja. Faktor-faktor tersebut adalah: 

1. Kemampuan individual untuk melakukan pekerjaan tersebut 

2. Tingkat usaha yang dicurahkan 

3. Dukungan organisasi 

Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). 
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Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 

2000:67). 

Menurut Sulistiyani (2003 : 223) “Kinerja seseorang merupakan 

kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari 

hasil kerjanya” (dalam id.wikipedia.org/wiki/Kinerja, 31 Agustus 2011).  

Hasibuan (2006:34) mengemukakan “kinerja (prestasi kerja) adalah suatu 

hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu” (dalam id.wikipedia.org/wiki/Kinerja, 31 Agustus 

2011). 

Rivai ( 2004 : 309) mengemukakan bahwa kinerja  merupakan perilaku 

yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang 

dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan (dalam 

id.wikipedia.org/wiki/Kinerja, 31 Agustus 2011). 

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh beberapa ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengertian dari kinerja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan yang merupakan kombinasi 

dari kemampuan, usaha, kesempatan, pengalaman dan kesungguhan serta 

waktu yang ditampilkan sebagai prestasi kerja sesuai dengan perannya dalam 

perusahaan. 

 

 



28 
 

2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja 

Mangkunegara (2005:13) mengemukakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan 

faktor motivasi (motivation). Hal ini sesuai dengan pendapat Davis dalam 

Mangkunegara (2005:67) yang merumuskan bahwa : 

Human Performance = Ability x Motivation 

Motivation   = Attitude x Situation 

Ability   = Knowledge x Skill 

a. Faktor Kemampuan (Ability) 

Secara psikologis, kemampuan (ability) terdiri dari kemampuuan potensi 

(IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya, pimpinan dan 

karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) apalagi IQ superior, 

very superior, gifted dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk 

jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan 

lebih mudah mencapai kinerja maksimal. 

b. Faktor Motivasi (Motivation) 

Motivasi diartikan suatu sikap (attitude) pimpinan dan karyawan terhadap 

situasi kerja (situation) di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap 

positif (pro) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi 

dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif (kontra) terhadap situasi kerjanya 

akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud 

mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan 

pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja. 
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Menurut Simamora dalam Mangkunegara (2005:14), kinerja (performance) 

dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: 

a. Faktor individual yang terdiri dari : 

1) Kemampuan dan keahlian 

2) Latar belakang 

3) Demografi 

b. Faktor psikologis yang terdiri dari : 

1) Persepsi 

2) Attitude 

3) Personality 

4) Pembelajaran 

5) Motivasi 

c. Faktor organisasi yang terdiri dari : 

1) Sumber daya 

2) Kepemimpinan 

3) Penghargaan 

4) Struktur 

5) Job design 

Simamora dalam Mangkunegara (2005:15) juga menjelaskan bahwa kinerja 

individu adalah hasil dari: 

a. Atribut individu, yang menentukan kapasitas untuk mengerjakan sesuatu. 

Atribut individu meliputi faktor individu (kemampuan dan keahlian, latar 

belakang serta demografi) dan faktor psikologis meliputi persepsi, attitude, 

personality, pembelajaran dan motivasi. 
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b. Upaya kerja (work effort), yang membentuk keinginan untuk mencapai 

sesuatu. 

c. Dukungan organisasi, yang memberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu. 

Dukungan organisasi meliputi sumber daya, kepemimpinan, lingkungan 

kerja, struktur organisasi dan job design. 

Menurut Timple dalam Mangkunegara (2005:15), faktor-faktor kinerja 

terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal (disposisional) 

yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya, kinerja 

seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan 

seseorang itu tipe pekerja keras, sedangkan seseorang mempunyai kinerja 

jelek disebabkan orang tersebut mempunyai kemampuan rendah dan orang 

tersebut tidak memilliki upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuannya. 

Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang 

yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan 

rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. 

Faktor internal dan eksternal ini merupakan jenis-jenis atribusi yang 

mempengaruhi kinerja seseorang. Jenis-jenis atribusi yang dibuat para 

karyawan memiliki sejumlah akibat psikologis dan berdasarkan kepada 

tindakan. Seorang karyawan yang menganggap kinerjanya baik berasal dari 

faktor-faktor internal seperti kemampuan atau upaya, diduga orang tersebut 

akan mengalami lebih banyak perasaan positif tentang kinerjanya 

dibandingkan dengan jika ia menghubungkan kinerjanya yang baik dengan 

faktor eksternal. Jenis atribusi yang dibuat seorang pimpinan tentang kinerja 

seorang bawahan mempengaruhi sikap dan perilaku terhadap bawahan 



31 
 

tersebut. Misalnya, seorang pimpinan yang mempermasalahkan kinerja buruk 

seorang bawahan karena kekurangan ikhtiar mungkin akan memberikan 

hukuman bagi bawahan tersebut, sebaliknya pimpinan yang tidak 

mempermasalahkan kinerja buruk seorang bawahan akan merekomendasikan 

program pelatihan baik di dalam ataupun di luar perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja buruk bawahannya.  

Mangkunegara (2005:16) menyimpulkan bahwa faktor-faktor penentu 

prestasi kerja individu dalam organisasi adalah faktor individu dan lingkungan 

kerja organisasi. Hal ini sesuai dengan teori konvergensi William Stern. 

Pendapat William Stern dalam teorinya tersebut, sebenarnya merupakan 

perpaduan dari pandangan teori hereditas dari Schopenhauer dan teori 

lingkungan dari John Locke. Secara inti, Schopenhauer dalam teori 

hereditasnya berpandangan bahwa hanya faktor individu (termasuk faktor 

keturunannya) yang sangat menentukan seorang individu mampu berprestasi 

atau tidak; sedangkan John Locke dalam teori lingkungan berpandangan 

bahwa hanya faktor lingkungan yang sangat menentukan seorang individu 

mampu berprestasi atau tidak. Mangkunegara (2005:16) sependapat dengan 

pandangan teori konvergensi William Stern bahwa faktor-faktor penentu 

prestasi kerja individu adalah faktor individu dan faktor lingkungan kerja 

organisasinya. 

a. Faktor Individu 

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki 

integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmaniah). 

Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka 
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individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik 

ini merupakan modal utama individu manusia untuk mampu mengelola dan 

mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan 

atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi, dengan kata 

lain, tanpa adanya konsentrasi yang baik dari individu dalam bekerja, maka 

mimpi pimpinan mengharapkan mereka dapat bekerja produktif dalam 

mencapai tujuan organisasi.  

Konsentrasi individu dalam bekerja dapat sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan potensi, yaitu kecerdasan pikiran/ Intelegence Quotion (IQ) dan 

kecerdasan emosi/ Emotional Quotion (EQ). Pada umumnya, individu yang 

mampu bekerja dengan penuh konsentrasi apabila ia memiliki tingkat 

intelegensi minimal normal (average, above average, superior, very superior 

dan gifted) dengan tingkat kecerdasan emosi baik (tidak merasa bersalah 

berlebihan, tidak mudah marah, tidak dengki, tidak benci, tidak iri hati, tidak 

dendam, tidak sombong, tidak minder, tidak cemas, memiliki pandangan dan 

pedoman hidup yang jelas berdasarkan kitab sucinya) 

(Mangkunegara,2005:16-17). 

b. Faktor Lingkungan Organisasi 

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam 

mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasional yang dimaksud 

antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, target kerja 

yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, 

iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan fasilitas kerja yang 

relatif memadai. Sekalipun, jika faktor lingkungan organisasi kurang 
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menunjang, maka bagi individu yang memiliki tingkat kecerdasan pikiran 

memadai dengan tingkat kecerdasan emosi baik, sebenarnya ia tetap dapat 

berprestasi dalam bekerja.  

 

2.5 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan tinjauan teoritis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

dapat digambarkan kerangka berpikir berikut ini :  

Gambar 2.1 
Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : peneliti, 2013 

Kerangka pikir tersebut menggambarkan bahwa penelitian ini dibuat 

berdasarkan fenomena yang ada di UD. Merpati Mas yaitu dengan memberikan 

lingkungan kerja fisik yang baik maka akan berakibat secara positif terhadap 

motivasi kerja, dan motivasi kerja yang baik akan membuat kinerja karyawan 

yang baik. Setelah dilakukan penelitian pendahuluan melalui studi pustaka, yaitu 

dengan mempelajari teori-teori dan penelitian terdahulu yang mendukung adanya 
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hubungan antara motivasi terhadap kinerja individu yang dapat disimpulkan 

memang terdapat hubungan diantaranya, maka diputuskan untuk melakukan 

penelitian ini dengan judul “Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik Terhadap 

Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan  (Studi pada UD. Merpati Mas 

Kediri)”. 

 

2.6  Model Kerangka Konseptual Penelitian  

Gambar 2.2  
Model Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Hipotesis 

1. H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari lingkungan kerja fisik terhadap 

motivasi kerja. 

2. H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari lingkungan kerja fisik terhadap 

kinerja karyawan. 

3. H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

3. H4 : Terdapat pengaruh secara tidak langsung dari lingkungan kerja fisik 

terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. 
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