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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Dunia usaha yang berkembang dengan pesat dewasa ini membuat semakin 

banyak perusahaan yang timbul, sehingga persaingan antara perusahaan yang 

sejenis semakin tajam. Agar suatu perusahaan dapat menjaga kelangsungan 

hidupnya dan bersaing dalam bidang usahanya, maka perusahaan diharapkan 

mampu menganalisis dan mengantisipasi terhadap persaingan usaha dari 

perusahaan lain yang berada pada lingkungan tersebut. 

Perusahaan yang didirikan pada dasarkanya mempunyai tujuan jangka 

pendek maupun jangka panjang. Salah satu penunjang usaha untuk untuk 

mencapai tujuan tersebut adalah manajemen sumber daya manusia. 

Manusia sebagai tenaga kerja mempunyai kedudukan yang sangat penting 

dalam suatu perusahaan. Faktor tenaga kerja merupakan salah satu bagian dari 

seluruh proses pelayanan dan mempunyai peranan yang besar terhadap 

produktifitas perusahaan. Dengan demikian untuk dapat meningkatkan hasil usaha 

perusahaan. Maka diharapkan adanya peningkatkan kualitas karyawan yang lebih 

baik. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sumber daya manusia 

dalam perusahaan merupakan modal utama yang perlu diperhatikan oleh 

manajemen atau pemimpin perusahaan. 

Dalam hal ini tenaga manusia tidak hanya diartikan sebagai salah satu 

factor proses produksi, tetapi juga merupakan unsur yang sangat menentukan 

dalam proses produksi tersebut. Dengan kondisi yang demikian, keberadaan 
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manusia harus lebih diperhatikan baik dari segi lingkungan kerja, keselamatan 

maupun kesehatan untuk dapat meningkatkan motivasi kerja yang lebih tinggi. 

Lingkungan kerja yang baik merupakan faktor yang sangat dibutuhkan 

untuk meningkatkan dan kegairahan kerja karena dengan lingkungan kerja yang 

baik yang diciptakan oleh pihak perusahaan., mengindikasikan adanya upaya dari 

perusahaan untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Dalam meningkatkan 

motivasi kerja para karyawan dalam melaksanakan tugas tersebut sangat 

dipengaruhi oleh konpensasi yang diterima, mutasi, promosi dan jaminan hari tua. 

Lingkungan kerja yang baik adalah lingkungan kerja dimana perlengkapan dan 

fasilitas yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas terpenuhi, suasana kerja 

yang harmonis antara karyawan dan lingkungan mendukung dalam pelaksanaan 

tugas. Kesadaran tersebut dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang 

kondusif bagi karyawan. 

Lingkungan kerja fisik yang baik adalah lingkungan tempat kerja yang 

dapat mempengaruhi atau meningkatkan motivasi kerja yaitu tata ruang kerja 

yang tepat, cahaya dalam ruangan yang cukup, suhu udara yang tepat dan suara 

yang tidak mengganggu konsentrasi kerja. Dengan demikian maka diharapkan 

karyawan akan bisa meningkatkan motivasi kerjanya. 

Sebagaimana perusahaan lain pada umumnya, UD. Merpati Mas  

menjadikan karyawan sebagai suatu asset yang sangat berharga dan harus 

dipertahankan dengan berusaha untuk menciptakan suatu kondisi yang baik yang 

dapat menciptakan motivasi kerja para karyawan. Hal ini telah dilakukan melalui 

berbagai cara, salah satunya adalah dengan menciptakan lingkungan kerja fisik 

dan non fisik yang baik demi menunjang motivasi dari karyawan yang diharapkan 
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akan semakin meningkat. Pemilihan UD. Merpati Mas sebagai obyek penelitian 

adalah sedikitnya penelitian mengenai lingkungan kerja fisik pada UKM, 

sehingga mendorong dilakukannya penelitian ini.  

Lingkungan kerja fisik yang baik dimaksudkan agar para karyawan 

mempunyai motivasi kerja serta tingkat produktivitas yang tinggi terhadap 

perusahaan sehingga dapat bekerja sama dengan baik dan memberikan kontribusi 

yang maksimal untuk perusahaan. Sebab, dalam persaingan usaha yang sangat 

ketat, tidak menutup kemungkinan adanya perpindahan karyawan pada 

perusahaan lain yang dapat berpengaruh pada kinerja dan produktivitas 

perusahaan itu sendiri.  

Kristanti (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa lingkungan kerja 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja dan kinerja karyawan. 

Penelitian dari Shidqiyah (2010) yang dilakukan di DELTA Super Store Kraksaan 

juga menunjukkan bahwa lingkungan kerja fisik memiliki pengaruh terhadap 

motivasi kerja. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja fisik memiliki 

pengaruh pada motivasi kerja. Kedua penelitian tersebut diadakan pada industri 

menengah, sedangkan penelitian yang dilakukan pada industri kecil masih jarang 

dilakukan.  

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

adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Sedangkan 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”. 
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Tinggi rendahnya kinerja karyawan yang dimiliki sebuah perusahaan akan 

sangat dipengaruhi oleh faktor seperti motivasi kerja dari individu karyawan. 

Menurut Hasibuan (2006:141) motivasi penting karena motivasi adalah hal yang 

menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau 

bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Selain itu Mangkunegara 

(2000:67) mengemukakan bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dapat 

disimpulkan bahwa motivasi yang menjadi dasar utama bagi seseorang memasuki 

perusahaan dalam rangka usaha orang yang bersangkutan memuaskan berbagai 

kebutuhannya, baik yang bersifat politik, ekonomi, sosial dan berbagai kebutuhan 

lainnya yang semakin kompleks. 

Penelitian Lee dan Kulviwat (2008) dan Rayyan (2012) meneliti pengaruh 

antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan menunjukkan pengaruh yang 

positif dan signifikan, hal ini berarti bahwa meningkatnya motivasi kerja 

diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Peningkatan kinerja 

karyawan diharapkan akan meningkatkan kinerja dari perusahaan.  

Lingkungan kerja fisik adalah suatu lingkungan disekitar para karyawan 

tersebut bekerja. Lingkungan kerja fisik yang baik akan meningkatkan motivasi 

kerja. Ketika motivasi kerja meningkat maka akan meningkatkan kinerja 

karyawan.  Kinerja karyawan yang baik akan dapat memenuhi tujuan perusahaan, 

baik untuk mempertahankan kinerja yang ada maupun ekspansi di masa yang 

akan datang. Sebaliknya, tujuan perusahaan tidak dapat tercapai bila karyawannya 
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bekerja tidak memiliki kinerja yang baik sehingga tidak dapat menghasilkan 

kinerja yang baik. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik Terhadap 

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

Kediri)”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari lingkungan kerja fisik terhadap 

motivasi kerja ? 

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari motivasi kerja terhadap kinerja 

kerja ? 

3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari lingkungan kerja fisik terhadap 

kinerja kerja ? 

3. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung dari lingkungan kerja fisik terhadap 

kinerja karyawan melalui motivasi kerja ? 

1.3.Tujuan Penelitian 

  Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari lingkungan kerja fisik 

terhadap motivasi kerja. 

2. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari lingkungan kerja fisik 

terhadap kinerja karyawan 

4. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung dari lingkungan kerja fisik 

terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja 

1.4.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan hasil penelitian dalam skripsi ini, diantaranya yaitu manfaat bagi 

peneliti berikutnya dan perusahaan sebagai subjek yang diteliti. 

1.4.1. Manfaat Bagi Peneliti Berikutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti 

berikutnya sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian 

selanjutnya tentang objek dan variabel penelitian yang serupa 

2. Memahami tentang pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi kerja. 

3. Menambah referensi tentang lingkungan kerja dan motivasi kerja serta 

pengaruhnya terhadap kinerja karyawan bagi penelitian-penelitian 

berikutnya. 

1.4.2. Manfaat Bagi Perusahaan 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diberikan kepada perusahaan 

sebagai subjek yang diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan referensi bagi perusahaan dalam perancangan lingkungan kerja 

fisik dan lingkungan kerja non fisik terhadap karyawan agar dapat 

memberikan motivasi kerja yang optimal bagi perusahaan. 
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2. Memberikan referensi bagi karyawan perusahaan dalam usaha peningkatan 

kinerja karyawan melalui lingkungan kerja fisik dan motivasi kerja.  


