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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia adalah salah satu sumber daya dalam organisasi 

meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Sumber daya manusia 

merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, 

kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya serta satu-

satunya sumber daya yang mempunyai rasio. Semua potensi sumber daya manusia 

tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam pencapaian 

tujuannya. Sehingga antara organisasi dan individu yang ada di dalamnya 

merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. 

Lingkungan kerja sendiri di definisikan  sebagai segala sesuatu yang ada 

di sekitar  para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan 

tugas - tugas yang di embannya (Nitisemito, 2002). Pada umumnya organisasi 

mengharapkan karyawannya memberikan kinerja yang baik, tetapi kinerja yang 

buruk bisa saja timbul akibat tidak puas terhadap lingkungan kerjanya. Faktor -

faktor Lingkungan kerja menurut Simamora (2009:83) kondisi lingkungan kerja 

pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua : (1) Lingkungan fisik atau tempat 

kerjanya: ventilasi, penerangan, tataletak, dan peralatan; dan (2) Kondisi 

psikososial atau perlakuan yang diterima, tempat kerja yang memudahkan intraksi 

sosial yang tercipta tersebut dapat berpengaruh positif terhadap prestasi kerja 

karyawan. Senada dengan Simamora (2009:147) menyatakan bahwa lingkungan 

kerja juga menentukan persepsi karyawan tentang pekerjaan dan  hasil kerjanya. 
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Dari pernyataan para ahli bisa dilihat bahwa lingkungan kerja memegang peranan 

yang sangat penting demi menunjang kinerja karyawan yang optimal. Menurut 

penelitian tentang lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan yang di lakukan 

oleh Nurdiansyah (2009) menunjukan hasil tentang pengaruh yang signifikan 

antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan.  

Upaya untuk memperoleh hasil kinerja yang memuaskan oleh karyawan 

hal yang perlu di perhatikan selain lingkungan tempat kerja adalah karakteristik 

dari para individunya itu sendiri, karena karakteristik individu ini yang 

mencirikan antara satu orang dengn orang lain berbeda, karena masing-masing 

individu memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu pihak 

manajemen dituntut untuk memahami perilaku individu agar selaras dengan 

tujuan organisasi. Karakteristik yang di bawa dalam lingkungan kerja akan 

berpengaruh terhadap kinerjanya. Hal ini didasarkan oleh adanya pemikiran 

bahwa perbedaan dalam hal kemampuan dan sikap dalam melaksanakan 

pekerjaan akan berpengaruh terhadap kinerja individu (Gibson et. al, 2007:65). 

Menurut Yuwono, dkk (2005:187), salah satu faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan adalah karakteristik karyawan ( person characteristic) yang 

terdiri dari 1) pengetahuan, kemampuan dan keterampilan, 2) sikap dan motivasi. 

Dengan mengetahui perbedaan karakteristik individu, sehingga para manajer akan 

dapat menentukan tugas-tugas yang sesuai dengan karakteristik karyawan, 

sehingga kinerja yang diperoleh maksimal. 

Muksin Alatas (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh  

karakteristik individu terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Tabungan Negara 
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(PERSERO), dan hasilnya karakteristik individu mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan simultan maupun secara parsial. Sedangkan 

Astri Nadira (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh karakteristik individu 

dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Perkebunan Nusantara III 

Medan menunjukan bahwa karakteristik individu dan lingkungan kerja secara 

bersama - sama memiliki pengaruh yang positif dan signifian terhadap kinerja 

karyawan.  

Motivasi bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju 

kesuksesan dan menghindari kegagalan. Dengan kata lain motivasi adalah sebuah 

proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi 

berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam 

kehidupan. Berbicara mengenai motivasi tentunya tidak dapat di lepaskan dengan 

teori yang mendasarinya, Menurut Robbins (1996) motivasi sebagai kesediaan 

karyawan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi, 

yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi beberapa 

kebutuhan individual. Sedangkan menurut Gibson et al. (2007) motivasi 

merupakan kekuatan yang mendorong seseorang karyawan yang menimbulkan/ 

mengarahkan perilaku, atau suatu proses dimana perilaku diberikan energi dan 

diarahkan. Hasil penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa motivasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasaan kerja karyawan, 

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Usman (2007). Motivasi secara 

khusus merupakan setiap kegiatan yang mendorong, meningkatkan gairah dan 

mengajak tenaga kerja atau pegawai untuk bekerja lebih efektif. Dengan motivasi 

bisa menimbulkan semangat atau dorongan kerja agar kinerja yang dihasilkan 
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optimal. Menurut penelitian yang di lakukan oleh Koesmono (2005)  

mengemukan bahwa motivasi kerja mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Russel (1993) dalam Priono (1998) mengemukakan bahwa kinerja 

merupakan catatan  perolehan yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu 

atau kegiatan selama suatu periode waktu tertentu. Jadi kinerja berkenaan dengan 

hasil pekerjaan yang dicapai oleh karyawan dalam suatu periode. Dalam hal ini 

kinerja berkaitan dengan kualitas pekerjaan yang dihasilkan (Ilham, 1998). 

Sedangkan menurut Mangkunegara (2008) kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawabnya. Kinerja setiap individu berbeda dengan 

individu lainnya sesuai dengan tingkat besar dan kecilnya pengetahuan, 

keterampilan dan motivasi yang dimiliki oleh individu tersebut. 

Menurut Gibson et al (1997) terdapat 3 (tiga) kelompok variabel yang 

mempengaruhi kinerja dan  perilaku seseorang yaitu variable individu (meliputi : 

kemampuan dan keterampilan latar belakang individu: tingkat sosial pengalaman 

umur, etnis, jenis kelamin), variable organisasi (meliputi: sumber daya, 

kepemimpinan imbalan struktur desain pekerjaan) dan variable psikologis 

(meliputi: persepsi sikap, belajar kepribadian motivasi). 

IKIP PGRI Jember merupakan Universitas swasta yang terletak di wilayah 

timur Provinsi Jawa Timur tepatnya di kota Jember. Dimana instansi pendidikan 

ini  harus bisa beradaptasi dengan perkembangan dunia pendidikan yang semakin 

maju. Persaingan dengan Universitas lainnya menuntut IKIP PGRI untuk selalu 



 
 

5 
 

memperhatikan kualitas kinerjanya salah satunya dengan memperhatikan 

lingkungan kerjanya untuk meningkatkan kinerja para karyawan. Lingkungan 

kerja yang mendukung dapat memberikan dampak positif yang signifikan 

terhadap kinerja pegawainya. Disamping itu, IKIP PGRI Jember merupakan 

organisasi yang di tuntut untuk terus berkembang, hal ini yang nantinya akan 

berdampak pada tuntutan pengembangan kinerjanya, salah satu caranya adalah 

menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, para karyawan dapat 

meningkatkan kinerjanya secara maksimal dengan didukung lingkungan kerja 

yang aman dan nyaman.  karakteristik individu di dalam sebuah organisasi juga  

perlu di perhatikan. Mengingat setiap individu mempunyai karakteristik yang 

berbeda- beda. Di samping perlunya menciptakan lingkungan kerja yang aman 

nyaman serta memperhatikan karakterisik individu motivasi kerja juga perlu 

diperhatikan guna meningkatkan kinerja karyawan yang natinya tujuan organisasi 

dapat tercapai.  

Dengan memperhatikan lingkungan kerja, karakteristik individu dan 

motivasi di harapkan karyawan IKIP PGRI Jember akan timbul dorongan dari 

dalam diri untuk menjadi lebih produktif dalam mencapai tujuan organisasi. 

Dimana yang kita tau sekarang IKIP PGRI Jember mengalami perubahan yang 

pesat setelah mendapat wewenang otonomi kampus.  

Dari latar belakang permasalahan di atas maka penelitian ini mengambil 

judul : “Pengaruh Lingkungan Kerja, Karakteristik Individu, dan Motivasi 

terhadap Kinerja Karyawan di Lingkungan IKIP PGRI Jember” 

 



 
 

6 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Apakah lingkungan kerja, karakteristik individu dan motivasi memiliki 

pengaruh simultan terhadap kinerja karyawan di IKIP PGRI Jember ? 

2. Apakah lingkungan kerja, karakteristik individu dan motivasi memiliki 

pengaruh parsial terhadap kinerja karyawan di IKIP PGRI Jember ? 

3. Apa faktor paling utama yang mempengaruhi kinerja karyawan di IKIP PGRI 

Jember ? 

1.3 Tujuan dan Manfaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diarahkan pada pengujian masing-masing tingkat 

signifikansi pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya dalam 

kaitannya dengan kepuasan kerja pegawai. Untuk lebih jelasnya tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan pada lingkungan kerja 

karakteristik individu dan motivasi terhadap kinerja karyawan IKIP PGRI 

Jember. 

2. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial pada lingkungan kerja 

karakteristik individu dan motivasi terhadap kinerja karyawan IKIP PGRI 

Jember. 

3. Mengetahui faktor yang paling utama yang mempengaruhi kinerja karyawan 

IKIP PGRI Jember. 
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 1.3.2. Manfaat Penelitian 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap teori 

terhadap pengembangan konsep penilaian kinerja, motivasi, dan kesesuaian 

penempatan kerja terhdap kepuasan kerja pegawai. 

b. Penelitian diharapkan dapat memberi tambahan informasi bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan dan bagaimana cara mengaplikasikan teori yang dipelajari 

dibangku kuliah. 

c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi akademik 

kepada berbagai pihak yang terkait dalam pengembangan sumber daya 

manusia serta memberikan kontribusi praktis khususnya bagi IKIP PGRI 

Jember. 

 

 

 

 


